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החסידות תנועת למושג. שנעשה תאריך כסלו, י"ט
התניא בעל הזקן אדמו"ר של הנהגתו תחת בפרט

יהודים ברבבות חדשה רוח הפיחה ערוך, והשולחן
ה'. בעבודת חדש עומק בהם חושפת שהיא תוך
כצנינים הייתה החסידות, שושנת של זו פריחה

עמדו שלא כאלה בקרב קנאה שהטיל הס"מ בעיני
על שהעלילו עד החסידות, תורת של אמיתתה על

חיים. לסכנת עד למאסרו הביאו הזקן, אדמו"ר
הקשה במאסר הרבי ישב ימים ושלשה חמישים
כי הכל נוכחו אשר עד בפטרבורג, הסוהר בבית
כלפיו האשמה וכל בפניהם, עומד אלוקים איש

ועלילת שקר אלא אינה
כסלו, י"ט הבהיר ביום שוא.
ממאסרו הזקן אדמו"ר יצא

בנציגי מלווה לחירות.
הזקן אדמו"ר עשה השלטון

מרדכי ר' לדירת דרכו את
החסידים אחד מליעפלי

שכאן אלא בעיר, שהתגורר
ומדהים. מוזר משהו התרחש

של.. שעות 3
ר' החסיד גר בו בבניין

אחד למטה התגורר מרדכי,
העלילה את שרקמו מאותם
הובילו המלווים הרבי. כנגד
ביתו אל הרבי את בטעות

לאחר אשר האיש, אותו של
"אורחו", הוא מי שהבין
שנמשכו בחירופים פתח
מבטיח כשהוא שעות, 3
לרבי יתן לא כי ומאיים

."... אשר עד לצאת
הרבי של לביאתו היום כל חכתה החסידים עדת

גדולה, במבוכה היו החשכה ירדה כבר כי ומשראו
שמעו הבניין, בתחתית הדירה ליד שבעברם עד
יותר מאוחר הרבי. את וחילצו החירוף דברי את

אותם כי הרבי התבטא
קשות היו שעות שלוש

ימי מכל יותר עבורו
המאסר..

שם החסיד, של לביתו הזקן אדמו"ר משהגיע
כבר זה היה בשמחה, פניו לקבל החסידים התאספו

לדורות, זכינו כך כסלו. לכ' אור הלילה, בשעות
גם אלא כסלו י"ט רק לא נוסף, גאולה חג ליום
כי התברר פרטית בהשגחה ואדרבא כסלו. כ' -

לא עדיין הרבי כסלו, י"ט ביום שהרי העיקר, הוא
במשך נמצא בו המיצר ואדרבא המיצר, מן שוחרר

בכ' רק המאסר. מכל יותר קשה היה שעות, 3
שלימה. גאולתו הייתה כסלו

הגאולה, חג התוועדות את לקיים נהגו זו מסיבה
נותרה רק כעת כסלו. לכ' אור כסלו י"ט במוצאי

בקביעות קורה מה השאלה,
י"ט מוצאי כאשר זו כבשנה
קודש, שבת בליל חל כסלו

??? מתוועדים מתי

הגאולה שמחת
כך על ענה שנה, 27 לפני

המשיח, מלך שליט"א הרבי
לחלוטין. שגרתי לא ובאופן
כסלו כ' חל תשד"מ, בשנת
כבשנה קודש השבת ביום

השבת התוועדות במהלך זו.
מלך שליט"א הרבי פתח

על נוקבים בדברים המשיח
שהתרחש החסידי" "המחדל
היה טבעי כאשר שבת, בליל

שלאחר מחסידים לצפות
לכ' אור - שבת ליל תפילת
הגאולה חג של עיקרו כסלו,

התוועדויות יקיימו -
("שטורעמ'דיקע סוערות
זה במקום התוועדויות"),

לסעודתו.. איש פנו
אצל מוחלט ועתה חלפו, שנה ושבע עשרים
שבת בליל המחדל. את ולהשלים לתקן הכל

ואתר אתר בכל יתקיימו התפילה לאחר זו, קודש
השמחה עדי התורה, פנימיות שמחת התוועדויות

והשלימה האמיתית הגאולה שמחת של הגדולה
ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י

הגאולה חג התוועדויות
כסלו, וכ' י"ט הגאולה חג יום לרגל

רבי של האסורים, מבית שחרורו יום
ערוך, והשולחן התניא בעל זלמן, שניאור

מתוך חסידיות התוועדויות מתקיימים
ובדרכי החסידות בלימוד התעוררות
חב"ד. מוקדי בכל פרטים החסידות.

חנוכה מבצע
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

נר ליל רביעי, מיום החל יצאו המשיח,
והפעילים השלוחים חנוכה, של ראשון
מקום בכל יהודי לכל החג אור להבאת
כבבתי החג משמחת לרחוקים ובעיקר
וכו'. הכלא בתי הצבא, בסיסי הרפואה,

חדשה ענק הפקת
בצלאל בהנהלת החסידי המחזמר

בימים להפתיע, מפסיק לא המספר,
2 בתוכו שכולל DVD לאור יצא אלו

ערוך לחנוכה המחזמר הראשונה: הצגות.
"סודו ההצגה השניה: באיכות, מחדש

ישי בן מוטי בהשתתפות חשמונאי" של
,052-530-7704 להזמנות: ושחקנים.
אירועים (למוסדות, בכמויות להזמנה

.050-718-5093 בהנחות: וכדו') גדולים

בירושלים חדש כולל
את פותחת קטמון" "ופרצת ישיבת

ליום אברכים" "כולל במסגרת שעריה
להרשמה: ובונוסים. מלגה בתשלום שלם
.052-5000-499 מנכ"ל: - כהן יוסי הרב

התפילה לאחר זו, קודש שבת בליל המחדל. את ולהשלים לתקן הכל אצל מוחלט ועתה חלפו שנה 27
והשלימה האמיתית הגאולה שמחת עדי התורה, פנימיות שמחת התוועדויות ואתר אתר בכל יתקיימו

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

(26.11.10) ה'תשע"א הגאולה חודש - כסלו י"ט וישב, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

שכולה שבת
! הגאולה חג

824

של הגאולה חג ימי כסלו י״ט-כ׳ לחסידות״: השנה ״ראש
בלימוד טובה ״לשנה זלמן. שניאור רבי הזקן, אדמו״ר

ותחתמו!״ תכתבו החסידות ודרכי החסידות

שמח חג - טוב יום גוט



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

שיחיו ושרה זלמן שניאור הרב למשפחת
קופצ'יק

הודו בדלהי, המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי
ה' בצבאות החיילת - שתחי' בתם להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

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

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

תניא תהלים חומש
ז"ל דוב ר' בן יצחק הרב

טהאלער
ה'תש"ע כסלו ח"י קודש, בשבת נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
    
   

    
   

   
   

   
   
    


    

אלומים מאלמים אנחנו והנה
ז) לז, (בראשית

השבטים הן - אלומים מאלמים אנחנו
דנשמות והפירוד הריבוי כל שמעלים
בגופים למטה (שירדו עשיה יצירה בריאה
להביאם למעלה אותם ומייחדים גשמיים)
באחד אחד למהוי באחד יחד ולכוללם
מברר היה מהשבטים אחד וכל .. ממש
לפי באלומתו וקיבוץ באסיפה ומעלה
נשמות למטה ממנו שיצא למעלה שרשו
ויעלו הדורות, בכל קצוב במספר בגופים
ותורה ותפלה בתשובה למעלה כולם

כו'. שלהם ומצוות
האמצעי) לאדמו״ר חיים (תורת

חוצה מעיונותיך לכשיפוצו

מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי
תדע בזאת והשיב כבודו), יבוא (=מתי

בעולם ויתגלה למודך שיתפרסם בעת
חוצה... מעינותיך ויפוצו

טוב) שם לבעל טוב שם (כתר

הרי - שני-אור - הזקן רבינו של אורו
להתפשט התחיל בכסלו י"ט גאולתו מיום
יגיע אשר ובאופן ועיכובים, הפרעות בלי
כללות זוהי אשר פשוטים, לאנשים גם
ולקשר להמשיך החסידות דתורת הנקודה

תחת. עומק עד רום עומק
הוא החשמל כח הנה הצחות, ועל-דרך
זה כח כי שבטבע, הנסתרים מהכחות
מחמשת באחד השגה בגדר אינו עצמו
האפילה דוחה זה נסתר כח ואור החושים,
כעין בגשמיות והוא הלילה. חשכת ומגיה
שבתורה שהנסתר ברוחניות, הנ"ל ענין
החסיודת על-ידי מתגלה - דרזין רזי -
החומר אפלת דוחה החסידות, חיי ואורח

הגשם. חושך שיחות)ומאיר (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:15 4:00 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:04 חיפה
5:18 4:19 באר-שבע
5:15 4:13 ניו-יורק

ינבא. לא מי - ה' אמר כה 
ח) ג, - ו ב, (עמוס

הכלא בתא האמת מעולם ביקור

במאסר, הזקן רבינו של שבתו שבזמן מסופר,
המגיד רבו - האמת מעולם רבותיו לבקרו באו

מגיע למה הזקן רבינו אותם שאל והבעש"ט.
לו, וענו ממנו? תובעים ומה במאסר שישב לו

חסידות דברי שאומר על הקטרוג עליו שנתחזק
מכאן אצא וכאשר אותם: ושאל ובגילוי, הרבה
והשיבו חסידות? דברי מלומר אפסיק האם -

לכשתצא ואדרבה, תפסיק, אל שהתחלת כיון לו:
יותר. תאמר

(בגשמיות), למטה הזקן רבינו של מאסרו כלומר:
דברי ריבוי על למעלה מהקטרוג נשתלשל

אצלו נתעורר ולכן כו'; ובגילוי שאמר החסידות
לו הורו זה ועל הנהגתו, להפסיק צריך אולי ספק

יותר". תאמר "לכשתצא שאדרבה, רבותיו

שהוסר הקטרוג
הרב של נשיאותו בזמן היה כבר זה מסוג קטרוג

חסידות כתב מצאו שפעם הסיפור וכידוע המגיד,
קטרוג ונעשה כו' ראוי בלתי במקום שהתגלגל

התורה סודות עניני שמפרסם המגיד על למעלה
ע"י הקטרוג את ביטל הזקן ורבינו - שכזו בצורה

מסוכנת, במחלה שנחלה מלך מבן משל שהביא
את לקחת אחת: תרופה אלא לה מצאו שלא

המלך, של מלכותו בכתר הקבועה היקרה האבן
לשחקה המלך, כתר יוקרת כל תלויה שבה

שפתיו לבין זו מתערובת ולשפוך במים, ולערבה
אחת טיפה תיכנס שאולי בתקוה המלך, בן של
בענין גם הוא שכן - חייו את ותציל פיו לתוך
התורה סודות פרסום אשר החסידות, פרסום

כדי הוא כדאי המלך) שבכתר היקרה (האבן
ישראל)". (עם המלך בן חיי את להציל

אחת טיפה רק
את הזקן רבינו ביטל המגיד בימי כבר ואם

שכשעבר הרי חסידות, דברי גילוי על הקטרוג
מצבו ירד הסתם ומן הדורות", ב"ירידת שלב עוד

דברי שהפצת בודאי הרי המלך, בן של (הרוחני)
המלך. בן חיי להצלת הכרחי הכי הוא חסידות

ששוב הזקן, רבינו של נשיאותו בעת נשתנה ומה
החסידות דברי ריבוי בגלל הקטרוג עליו נתעורר

ספק אצלו שנתעורר ועד - בגילוי שהשפיע
והוזקק חסידות, דברי מלומר למנוע לו יש שאולי

לכשתצא ש"אדרבה, מרבותיו מפורשת להוראה
יותר"? תאמר

על החסידות גילוי באופן החידוש לזה: והתשובה
ותלמידיהם והמגיד הבעש"ט לגבי הזקן רבינו ידי

הבעש"ט ע"י שנתגלו החסידות שבעניני הוא
"נקודות" של באופן הם ותלמידיהם והמגיד

שנתגלה חב"ד חסידות עניני ביאור אך ובקיצור,

"הרחבה" של באופן הוא הזקן רבינו ידי על
החסידות, תורת גילוי באופן זה ושינוי והעמקה.

לאחרי גם הזקן, רבינו על החדש לקטרוג גרם
הקודם. הקטרוג שנתבטל

ולהפיץ ללמוד חייבים
חייו הצלת על הזקן רבינו במשל יותר: ובביאור
שבכתר הטובה האבן שחיקת ע"י המלך בן של
"טיפה לפחות שתכנס הצורך מודגש - המלך

את תציל זו טיפה אשר המלך, בן של לפיו אחת"
המלך. בן של חייו

הפחות לכל החסידות גילוי - בנמשל ודוגמתו
של אחת נקודה שגם וכנ"ל, נקודה, של באופן

המלך. בן את להחיות בכחה יש התורה פנימיות
של באופן גם החסידות גילוי - לדבר וראיה
המלך... בן את להחיות ופעל הועיל נקודה,

תורת את לגלות התחיל הזקן רבינו כאשר אבל
- חב"ד תורת ע"י הרחבה, של באופן החסידות
תורת גילוי שהרי למעלה, הקטרוג נתחדש אזי

המוכרח דבר (לכאורה) אינו חב"ד חסידות
המלך. בן של חייו להצלת

והורו זה, באופן להמשיך האם ספקו היה וזה
במאסר וישיבתו נפשו מסירת שע"י רבותיו, לו

חסידות דברי לגלות להמשיך שיוכל למעלה פעל
הרחבה. של באופן

של ההוראה שניתנה לאחרי העיקר: הוא והמעשה
אחד לכל הוראה שזוהי מובן, והמגיד, הבעש"ט
ל"אותו עצמו את להכין שחייב מישראל, ואחת

את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ש"לא הזמן"
באופן התורה פנימיות לימוד ידי על - בלבד" ה'

דוקא. והשגה הבנה של
תשמ״ו) חנוכה זאת ומוצאי מקץ מוצש״ק שיחות פי (על

מלך דבר

וישב פרשת

כסלו י"ט - וישב

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
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וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב)  ש"פ (שיחת

* * *
מכבר לא שהתקיים הגדול באירוע
תשרי מחודש השבים פני לקבלת
קלי, בועז הרב חשף חיינו, בבית

נח, בני מצוות שבע מטה יו"ר
מדהים: מופת סיפור

הרב מחתני, שמעתי הסיפור "את
את ששמע גולדפרב, שמואל

בעצמו. המעשה מבעל הסיפור
האירועים מנהל כיום הינו לוי, רמי
ובאירוע בצפון, "הינומא" באולמי

חתני נפגש מכבר, לא שהתקיים
את מפיו שמע שם רמי, עם

הסיפור.
בפעילות התחיל הכל
רמי שקיים מבצעית

של הראשונים בימים
הגליל". שלום "מלחמת

הם פלוגתו, עם יחד
מספר לבצע יצאו

בטחוניות משימות
עויין, ערבי באיזור

נתקלו הם כשלפתע
מחבלים, של בכח

באש. לעברם שפתחו
מהומה התחוללה רגעים באותם
כי מבחין אינו כשהוא קטנה, לא
נותר הוא ולמעשה נסוגה פלוגתו

מחבלים באותם מכותר לבדו
עויינים.

רמי נפצע הירי, חילופי כדי תוך
מוטל לבדו ונותר וברגלו, בבטנו

בדמו. מתבוסס הקרקע על
באחד כשהבחין נחרד, הוא לפתע

אליו מתקרב כשהוא המחבלים
האישי. נשקו את מידיו וחוטף

הערבי מובנת, סיבה שבלי אלא
והלך הסתובב אלא בו, ירה לא

בידו. כשהנשק במהירות
הצליחו יותר מאוחר שעות רק
הפצוע, רמי אל להגיע החיילים

רפואי. לטיפול אותו ולפנות
נלקח ההתאוששות, לאחר מייד

אמרו לנו, מובן "לא לחקירה. רמי

להיות יכול כיצד החוקרים, לו
בך אך נלקח, שלך האישי שהנשק
אלא זאת אין המחבלים. פגעו לא

פעולה!" משתף אתה כי
ההצטדקויות, כל לו עזרו לא

עצמו את מצא הוא שעות ובמשך
נותר לא גם כי ושוב, שוב מסביר

הסבר גם לו אין כחידה, הדבר
פלאית לתופעה הדעת את מניח

הענינים המשיכו שכזה ובמצב זו,
להתגלגל.

יודע היה לא הוא לעולם כי יתכן
הסיפור, מאחורי באמת עמד מה
אירע זה, לאירוע שבמקביל אלא

אחר. מפליא מאורע
חש במקצועו, טבח שהינו אביו,
הראשונים המלחמה מימי באחד
מוקדם לשוב ונאלץ בטוב שלא

לביתו.
מחזיק שאביו מספר שנים מזה

במטבח ואף חב"ד חסידי עם קשר
של גדולה תמונה תלויה הבית
מלך שליט"א הרבי

המשיח.
למה לך? קרה "מה

מוקדם?" חזרת
אשתו התפלאה

השיב הוא אך למראהו,
ופנה בטוב חש שאינו
מנת על השינה לחדר

להתאושש.
לא הוא כשהתעורר

ראה הוא בחלומו נפשו, את ידע
המשיח, מלך שליט"א הרבי את

שרצו מכאלו בנו את ומציל עומד
אמר תדאג, "אל חלילה. לשוחטו

אני המשיח, מלך שליט"א הרבי לו
אותו". מציל

כי נודע ימים, מספר לאחר רק
נתפס רמי, של האישי נשקו

קלקיליה. תושב המחבל, בידי
הודיע אותו" לפגוש מוכרח "אני

המיוחד והאישור למפקדיו
ניתן. לפגישה

ברגע בי ירית לא למה קרה, "מה
אצלך?" היה שלי האישי שהנשק

המחבל. את בפליאה רמי שאל
לבד, שם היית לא הפירוש? "מה
מנע ובכח לידי עמד שלכם הרבי

הנשק את אליך להפנות ממני
ענה לעשות?" יכולתי מה ולירות.

nהערבי.

התוועדויות נערכו שלא כך על המשיח מלך שליט"א הרבי זעק תשד"מ, וישב פר' בשבת
פעמיים זה תאריך חל מאז שבת. בליל גם - שישי ביום שחל כסלו י"ט הגאולה חג לציון חסידיות

ההוראה. לקיום המונים נערכים השנה ותשע"א). (תשנ"ד שכזו בקביעות בלבד

התוועדויות""שטורעמ'דיקע התוועדויות" "שטורעמ'דיקע
הגאולה דענין הקשר אודות לעיל האמור פי ...על
דעריכת למנהג הפנימי הטעם גם מובן – כסלו לכ״ף
כבר השייך כסלו, י"ט במוצאי הגאולה חג התוועדות
כ"ף עם (גם) קשור הגאולה שענין מכיון . . כסלו לכ"ף

כנ"ל. כסלו,
שכן וכמה כמה אחת על הרי – ושנה שנה בכל אמורים הדברים ואם

דשבת. העילוי גם נוסף שאז בשבת, להיות שחל כסלו בכ"ף הוא
צריכים בשבת) שחל כסלו (כ"ף זו שנה קביעות שמעלת ובפרט,

זו. קביעות תהי' שבו הבאה לפעם עד – רב זמן משך על להמשיכה
אחת פעם שהיא בשבת, שחל כסלו דכ"ף הקביעות שמעלת ...מובן,
ימי על רק לא להמשיכה צריכים – שנה) בכל (ולא שנים בכמה
שתהיה הבאה לפעם עד הבאות, שבשנים הימים על גם אלא זו, שנה

השבת. ביום כסלו ד"ף הקביעות
זו בשנה להיות הוצרכה שנה, שבכל כסלו כ' דליל ההתוועדות ולכן,
השבת, דיום הקביעות מצד שנוסף העילוי עצם מפני הן – שאת ביתר

שנים. כמה משך על זה עילוי להמשיך שצריכים מפני והן
"שטורעמ'דיקע שלאחרי – הסדר להיות צריך היה לכך, ...ובהתאם
כראוי התוועדויות", "שטורעמ'דיקע החסידים יערכו שבת", קבלת
כו'. שאת ביתר – ואדרבה בשנה, שנה כמידי כסלו, דכ"ף להתוועדות

מההתוועדותפרסום ו'רעש' מההתוועדות ו'רעש' פרסום
במקום כן: הדברים מצב היה לא ממש בפועל הנה לדאבוננו, אמנם,
לסעוד כדי לביתו, ואחד אחד כל הלך – חסידים" "התוועדות לערוך

השבת! סעודת את
בהקדמת מטעמים, וכל שמן, בשר "סופ", דגים, – השבת סעודת
שבת, עונג מצות ביותר, נעלה ענין אמנם היא – ישן יין על הקידוש
אודות מדובר כאשר כן, פי על אף אבל השבתות; בכל לנהוג צריכים וכן
התוועדות יערכו שחסידים מתאים היה – כסלו דכ"ף השבת יום

שבת!... סעודת לסעוד לבתיהם ירוצו ולא חסידית,
את להנהיג שצריכים אלו (או הקהל למנהיגי – היא הטענה ועיקר
מי אפילו אלא יקרא, משפיע שבשם מי רק (לא ל"משפיעים" הקהל),
מצאו לא שהם היתכן – וכו' הישיבה ולראשי יכונה) משפיע שבשם

כסלו! כ"ף בליל חסידית התוועדות לארגן לנכון
לנפץ באו שלא ובוודאי להתוועד, בבקשה אליהם פנו שלא והטענה
ברוחניות) או (כפשוטה, משנתם לעוררם כדי בתיהם חלונות את
– הוא ה"משפיע" של תפקידו שהרי במקומה, אינה – שיתוועדו
עליו אדרבה, אלא שישפיע, בבקשה אילו שיבואו עד להמתין לא
לינק רוצה שהעגל ממה יותר חז"ל: ובלשון מעצמו. להשפיע להשתדל

להניק! רוצה הפרה
כפי אבל, – שהוא מקום באיזה התוועדות שהיתה אמנם ...יתכן
זיך") ("געשושקעט התלחשות של באופן זו התוועדות היתה הנראה,
ופשיטא זו, התוועדות של קיומה אודות כולם ידעו לא ובודאי בלבד,
ב"חוצה"!... גם ניכרת תהיה שפעולתה באופן היתה לא זו שהתוועדות

להיות! צריכה שהתוועדות כפי
תשד״מ) וישב פרשת שבת משיחת (חלקים

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק בכורות. הלכות

ח. פרק

א. פרק שגגות. הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

י-יב. פרק ומושב. משכב מטמאי הלכות

א-ב. פרק הטומאות. אבות שאר הל' יג. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק
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המחבל? את עצר מה

החינוך חג - חנוכה

באופן מתווכחים 'עקומה': בדרך הלכו זמן במשך
אחר חלק או זה חלק ולתת אחר, בסאופן או כזה

שומר ישן ולא ינום ש"לא ורק שלום, אין הזה היום ועד - וכו'
אחד, באף יגע ולא אחד לאף יזיק לא שזה שומר הוא - ישראל"

נידף". מ"עלה בעלמא בפחד ידי-חובה ויוצאים
תשל"ז) סיון לג' אור (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שומר חנוכההקב"ה נר להדליק
הילדים חדרי בפתחי גם

מנורת גם תהיה הילדים חדר שבפתח ונכון כדאי
הן החינוך, בעניין יתווסף שעי"ז חנוכה, נר) (והדלקת

מעט" "מקדש לחדר בנוגע והן לילדים בנוגע
ה'תשמ"ח) וישב (ש"פ

המשיח מלך

קלי בועז הרב



גאולה של צלילים

הגוף בריאות על לשמור
לבעלה וכפלתי אמרתי כאן שבהיותם זוכרים, בודאי

בעניני יותר ולדייק להשגיח שעליו שליט"א, הרב
על שנוסף הגוף, בבריאות ובכלל ושתיה אכילה

ובלשון זה הוא הקדושה תורתנו שציווי - העיקר
הוא, השם מדרכי ושלם בריא הגוף היות הרמב"ם,

וקיימא. חי' לזרעא הפרטי לענינם נוגע זה הנה
דמהיכי באופן להענין הוא שמתיחס ראיתי, אתר על

הקודש לארץ חזרו ומאז דברי. כפלתי ולכן תיתי.
דמהיכי באופן שאפילו החשש אצלי מתגדל - ת"ו

הנ"ל. על משגיח שי' הרב בעלה אין תיתי
שישאל פשוטה, כוונתי - בכזה שהשגחה ומובן

המאכלים ומיני האכילה וזמני סדר רופא אצל
הנוגעים הענינים לשאר בהנוגע וכן וטובים, בריאים

הגוף, בבריאות
האמור, יעשה ולהבא מכאן פנים כל שעל רצון ויהי

בפועל. הענין שיבוא ובלבד עול, בקבלת יהא ולו
יעשה. - ירצה ואם הרצון. בפני העומד דבר לך ואין
ו׳תקנא) (מאגרת

כסלו בי״ט לימוד
של (=ביממה) בהמעת-לעת ילמוד מה לשאלתו

השנה ראש הבע"ל כסלו י"ט סגולה יום הבהיר יום
החסידות. ודרכי החסידות ללימוד

צריך-להיות שהלימוד מובן זה יום תוכן על-פי
אומרת זאת והגאולה, השמחה בעל של בתורתו

התניא ספר (כמו בספריו אם חב"ד, חסידות תורת
הביאורים עם (ביחד או תורה), ולקוטי אור תורה

נשיאינו... רבותינו של ושיחות במאמרים שנתוספו)
תשכ״א) כסלו ט״ו (ממכתב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הפונה בזו ובמיוחד המוסיקה הפקות בעולם
דבר. לשם מכבר הפך כבר הוא הצעיר, לקהל

הפקות, שלל מאחורי שעומד האיש אופיר, ארנון
"בים של הקמתו מאחורי וגם תקליטים הצגות,
בארץ. ביותר הגדול הילדים תיאטרון בום" בם
החמישים בשנות איתו, קצרה בשיחה כיום, גם

המופנים ומרצו להטו את לחוש ניתן לחייו,
סיים הוא אלו בימים חדשות. הפקות ועוד לעוד

שמע' 'דיסק על נרחב צוות עם יחד לעבוד,
הגעתו שבט: י' סיפור את המספר לילדים יחודי
ביו"ד הסתלקותו הריי"צ, אדמו"ר של לארה"ב
מלך שליט"א הרבי של והכתרתו תש"י, שבט

יחודית בצורה המועברים תשי"א, בשנת המשיח
לילדים. ומותאמת

נולדתי כך
מפתיע ותיאטרון, המוסיקה בתחום שליטתו את

מסודרת, בצורה מעולם למד לא הוא לגלות,
בעבודה ביטוי ומצא בו היה שתמיד משהו זה

שבחים. המקבלת מקצועית
שהוא למרות היהדות, לעניני החם יחסו את
בסב תולה הוא כ'דתי', עצמו את מגדיר אינו

האר"י ע"י להטמן שזכה פרידמן, פסח הרב סביו
עבודתו שבמסגרת עליו שמסופר מי בצפת,

בארץ בביקורה פרוסיה נסיכת את ריפא כרופא,
ברחבי למסעה אליה להלוות ממנו וכשבקשה
איתו שיתלוו יהודים במנין זאת התנה הארץ

לקונסול למנותו דאגה היא בתמורה לתפילות,
בארץ. פרוסיה

מאוד קשה זאת בכל האישית, הגדרתו למרות
הבולט החסידי-היהודי חייו מאורח להתעלם
מכך החל ומעשיו, בהנהגותיו ביטוי לידי ובא

לשלב ומקפיד נוהג הוא ארוכות שנים שלאורך
ההפקות שלל דרך חינוכיים, מסרים בהפקותיו

בחייו וממשיך שותף הוא להם החסידיות
בו התפילה בסידור ביטוי לידי הבאים האישיים
בהנחת יום מידי חב"ד, בנוסח - משתמש הוא

המשיח מלך שליט"א הרבי תמונות וכו', התפילין
ועוד. הצדקה קופות לצד ביתו את המעטרות

לילדים יהדות
זוקף הוא החסידות, עולם עם הכרותו את

קשר שיצר מי מולגן, ניסים ר' המפיק של לזכותו
המוזיקה תעשיית אנשי עם עבודתו במסגרת

בעבורם. חב"ד" ל"בית והפך והתיאטרון
שנים לפני הקלטות, לצורך לאולפן אליו "באתי

שהתבטא ואוהב חם לקשר הפך וזה רבות,
הוא שעבר בשבוע אגב חסידיות. בהתוועדויות

מתחום חבר'ה ועשרות בארץ, לביקור הגיע
להתוועדות 'נופך' במושב לביתי הגיעו התעשיה

הגאולה. חג כסלו בי' שהתקיימה שכזו
לעניני כ'שופר' שימשתי קודם שעוד היא, האמת

אותם בהצגות למצוא ניתן היה כך יהדות,
ישראל ילדי בחינוך שעסקו כאלו לילדים הפקתי

וכן היהדות לדרך המותאמים יותר טובים לחיים
עקיבא כרבי חז"ל סיפורי עם מיוחדות הצגות

דוסא". בן חנינא רבי או

פעוט מגיל חסידות
קרוב עם יחד הפיק, אותה נוספת הפקה

רעיון הולידה אופיר סיוון ר' החב"דניק, משפחתו
מנגינות ובו חסידיים" "חלומות בשם יחודי

בשילוב לפעוטות, מיוחדת בהתאמה חב"דיות
אמור בקרוב התינוקות. להרגעת רכים צלילים

זו. בסדרה השני הדיסק להופיע
גם לציין ניתן אלו, דיסקים לצד

שיצאו קלטות בשני חלקו את
החגים סיפורי עם בעבר לאור
והגאולה" "המאסר החסידיים

הגאולה חג - כסלו י"ט על
ו"המאורות הזקן, אדמו"ר של

יום אלול ח"י על הגדולים"
הבעש"ט. הולדת ויום הולדתו

בצלאל של לחנוכה "המחזמר" הענק, להפקת גם
ההפקה את מיוחד. בקשר ארנון קשור המספר

כתב המלווים, לשירים המילים כולל המוסיקלית
חב"ד. לניגוני אותם מתאים כשהוא ארנון
הרבי של הדאגה את מתאר השירים אחד
ולדוגמא אחד, לכל המשיח מלך שליט"א

ו"מטייל חדש" "עולה "חייל", זאת מבצעים
ומצב מקום בכל השלוחים את המגלים ישראלי"

המשלח את מבליט הפזמון מגיעים. הם אליו
רבנו משה כמו בדורו, מתתיהו "כמו ופעולתו:
תמיד הוא עלינו המשיח, מלך הרבי כך לעמו,

משגיח..."
דיסק יצא עריכה, עבודות לאחר אלו, בימים

לחנויות, חשמונאי" של "סודו :DVD-ב המחזמר
השירים. בביצוע לצפות ניתן בו

חנוכה נרות בהדלקת המחזמר הופעת את פותח

החדש הדיסק

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

ממעזריטשר' קדמי בציון המגיד ממעזריטש המגיד בציון קדמי ר'

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

הגאולהמאירים את העולם באור הגאולה באור העולם את מאירים
החנוכה: חג פעילות לקראת

לילדים, עלונים הסברה, עלוני
"למהדרין", חנוכיה ערכות

חנוכה, דמי מהודרות, חנוכיות פוסטרים,
וענקיות מטר חנוכיות ושירונים, ברכונים

077-5123-770 להזמנות:

חדש! חדש! חדש! חדש! חדש!

החנוכיהערכת החנוכיה ערכת
למהדרין!למהדרין!

הדולקים* נרות הדולקים כשעהכשעה נרות *
בהדפסה* גב החנוכיה בהדפסה החנוכיה גב *
חריטותצבעונית - ללא חריטות ללא - צבעונית

מוגבלת* הכמות מוגבלת הכמות *

077-5123-770 להזמנות:


