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לתוככי ונסיעתו וקפוא, המושלג בחורף הדרך טלטולי
את בו נתנו הצרפתי, הצבא התקדמות מפני רוסיה

שניאור רבי הזקן אדמו"ר הגיע ועייף חלש אותותיהם.
לכפר ערוך, והשולחן התניא בעל חב"ד מייסד זלמן
ליום. מיום שהתגברה מחלתו התפרצה שם פייענא,
שם אי נעוץ כשמבטו חוליו מיטת על בשכבו עתה

האם ושאלו בנו אל פנה החדר, שבתקרת העץ בקורות
הבן ענה בהחלט! כן שבתקרה. הקורה את רואה הוא

הקורה, את רואה לא אני השאלה. מעצם שהופתע
הכח את ה', דבר את רק רואה אני ואמר, הרבי המשיך

הקורה. את שמהווה האלוקי,
האלוקי הכח את לראות

אחד הינו בבריאה, פרט בכל
את החסידות. תורת מעיקרי
הרוחני היעד למימוש הדרך
אדמו"ר הנחה הזה, האדיר

זלמן שניאור רבי הזקן,
הנחשב "תניא", הידוע בספרו

תורת של שבכתב לתורה
החסידות.

וחייו, נפשו את מסר זה על
הדורות של להכשרתם

לגילוי כולו והעולם הבאים
זמן של הנפלא האלוקי

והשלימה, האמיתית הגאולה
הטבעית המציאות כאשר
בדברי הכתובה זו תהיה

הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה הנביא:
דבר. שבכל האלוקות, את יראו הכל דיבר".

טבת כ״ד - שבת מוצאי
של ההילולא יום יחול טבת, לכ"ד אור זו שבת במוצאי
מהפכה שחוללה התנועה זו חב"ד. ומייסד התניא בעל
רזי ולגלות לחדור העמיקה היהדות, בתפיסת רוחנית
ובמעלת הנפש בתורת העולמות, בהשתלשלות עולם,
נדרשה זה ולשם לגאולה. והכנתו היהודי של נשמתו

מעבר מיוחדת, נשמה
קדושה בתורה, לגדלות
הקודש. ורוח צדיקות

שתצליח נשמה נדרשה

אור עצמות את המוגבל, בעולם ולגלות להחדיר
וכפי ! חדשה נשמה נדרשה הגאולה. אור את אין-סוף,

כלולות היו שלא הנשמות מסוג האריז"ל, שמתאר
טעם את טעמו לא ובמילא הראשון, אדם של בנשמתו
האמיתית הגאולה בזמן שיתגלו הנשמות מסוג החטא.

והשלימה.
רבי מורנו ידע הזקן, אדמו"ר לידת לפני שנים שלוש

לרדת צריכה חדשה שנשמה טוב שם בעל ישראל
ידע, לא - זו חדשה לנשמה יזכה מי אך הזה, לעולם

לרדת צריכה חדשה כשנשמה בהיכלות. ויחפשה
שלא מרום, ממלאכי אפילו זאת מעלימים הזה, לעולם

קנאה. עין בה תשלוט

ההתגלות עד
שערך מצוה בסעודת

אותה לידת ביום הבעש"ט
ח"י רביעי יום חדשה, נשמה

"ביום אמר: תק"ה, אלול
ביום המאורות. נתלו הרביעי
אורי "קומי לסדר זה רביעי
לעולם חדשה נשמה ירדה
בתורת העולם את שתאיר

ותהיה והחסידות הנגלה
דרך על נפש מסירות לה

ביאת עד ותצליח החסידות
המשיח".

מאז חלפו שנה מאתיים
לבנו הזקן אדמו"ר המחיש בו מופתי, אירוע אותו
שתהיה האלוקות מראיית משהו הבאים, ולדורות

וכלשון והשלימה האמיתית הגאולה בזמן הכלל נחלת
וחובתנו זכותנו מוריך". את רואות עיניך "והיו היעוד:

עלינו כך לשם זו. סגולה שנת של יחודה את לנצל
יומי שיעור לימוד כולל תניא, בספר בלימוד להתחזק
הזמן זה תניא). תהילים, (=חומש, החת"ת בשיעורי

כולל ההילולא, בעל של תורתו בלימוד להתחזק
הזמן זה אור. ותורה תורה ליקוטי הקדושים: ספריו

בלימוד ובפרט בכלל חסידות בלימוד להתחזקות
הרבי של מלכותו וקבלת הק' הוראותיו קיום תורתו,
את המביאה החדשה הנשמה המשיח, מלך שליט"א

שמחה מתוך ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה
לבב. וטוב

שנה 200
ראשון וביום זה קודש שבת במוצאי

של ההילולא יום טבת, כ"ד יום יצויין
ערוך והשולחן התניא בעל הזקן, אדמו"ר

אירועים שורת חב"ד. חסידות ומייסד
בעולם. מקום בכל זה, אירוע מציינים
בה השנה לרגל מיוחדת התוועדויות

והתחזקות להילולא שנה 200 מציינים
ספר יודפס יורק בניו ב-770 בדרכיו.

כדי תוך מיוחדת, במהדורה התניא
על פרטים המרכזית. ההתוועדות

חב"ד. במוקדי ההתוועדויות

מתייאשים לא ציון בעוז
התקיימה ומיוחדת מרוממת שבת
מאות כאשר בבנימין, ציון עוז במאחז
האחרונה. בשבת במאחז שהו בחורים

ומשטרה צה"ל כוחות הגיעו שישי ביום
בניסיון הנערים עם והתעמתו למקום

השבת ובמוצאי המקום, את להרוס
למרות אך המאחז. את הכוחות החריבו

של הבניה כי מציינים, במקום זאת
להרוס הנסיונות כל מול תחזור, המבנים

הישוב. את

הנשיאות יום לקראת
הרבי של הנשיאות קבלת יום

שבט י'-י"א - המשיח מלך שליט"א
העולם. ברחבי רבים באירועים יצויין
לקראת ההכנות נעשות חב"ד במוקדי

בסימן וההתוועדויות הכנסים קיום
צדקנו. משיח פני קבלת

מראיית משהו הבאים, ולדורות לבנו הזקן אדמו״ר המחיש בו מופתי, אירוע אותו מאז חלפו שנה מאתיים
מוריך״. את רואות עיניך ״והיו היעוד: וכלשון והשלימה האמיתית הגאולה בזמן הכלל נחלת שתהיה האלוקות

טובות חדשות
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(4.1.13) (5773) ה'תשע"ג טבת, כ"ב שמות, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

קורה רואים לא
גאולה ת' רואים

929

חוגגים כשהם שביצהר תורה מהתלמוד ג׳ כיתה תלמידי נצפו שוטף גשם תחת
נון. בן יהושוע של לציונו בסמוך יהושוע ספר לימוד סיום את לילה באישון

ואמץ" חזק ... ה' אליו "ויאמר



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

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

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

תניא תהלים חומש

 
   

 
   

  
  

  
   
  

    
  

  

ב) ב, (שמות טוב כי אותו ותרא

לטובים. מטוב טוב ויקבל טוב יבוא
אותו "ותרא דכתיב משה, זה - טוב יבוא

טוב", כי
"כי ב) ז, (משלי דכתיב תורה זה - טוב ויקבל

לכם", נתתי טוב לקח
ט) קמה, (תהילים דכתיב הקב"ה זה - מטוב

לכל", ה' "טוב
קכה, (תהילים דכתיב ישראל, אלו - לטובים

(מנחות) לטובים". ה' "הטיבה ד)

ד) ב, (שמות מרחוק אחותו ותתצב

ואילו נביאות, שבע מרחוק. אחותו ותתצב
דכתיב מרים וכו'. דבורה מרים, שרה, הן:
אחות הנביאה מרים "ותקח כ) טו, (שמות

משה? אחות ולא אהרון"

מתנבאת שהיתה רב: אמר נחמן רב אמר
עתידה ואומרת, אהרון, אחות כשהיא

ובשעה ישראל, את שיושיע בן שתלד אמי
עמד אורה, כולו הבית כל נתמלא שנולד

בתי לה, אמר ראשה, על ונשקה אביה
נבואתך, נתקיימה

וטפח אביה עמד ליאור, שהשליכוהו וכיון
נבואתך? היכן בתי, לה, ואמר ראשה, על
בנבואתה מתאמצת הייתה זאת כל ועם

יעשה מה לדעה ... אחותו "ותתצב דכתיב
ומדרש)לו". מגילה (מסכת

יב) ב, (שמות המצרי את ויך

ישראל את שהכה עכו"ם חנינא: רב אמר
וירא וכה כה "ויפן שנאמר מיתה, חייב

וגו'. המצרי את ויך איש אין כי
נח,ב) (סנהדרין

מוצש"ק הדלק"נ

5:29 4:13 ירושלים
5:30 4:27 תל-אביב
5:28 4:17 חיפה
5:32 4:32 באר-שבע
5:27 4:23 ניו-יורק
אלוקי ואת - ישרש הבאים 

כז) (ישעי' יעריצו ישראל
  

חלקים 12 דק', 53 ,4 שעה ש"ק ליל :
קודש שבת  

הגזירה ביטול - האמונה חיזוק

במימי שמשייטת תיבה בתוך קטן תינוק
זה מעניין. לסיפור כפתיח בהחלט נשמע אגם,

קל עיון שלאחר אלא בפרשה, השבוע קורה
שבתוכה התיבה האם בדיוק ברור לא בפסוקים,
על רק או ממש, המים בתוך הונחה רבינו משה

היאור. שפת
היו המצרים הרוגוצ'ובי: הגאון כך על אומר
להניח רצתה לא יוכבד ולכן ליאור, עובדים

להשתמש שאסור ההלכה כפי התיבה, את שם
בהמשך, הצלה. לצורך אפילו זרה בעבודה

וכדברי ביאור, לרחוץ באה פרעה בת כאשר
– אביה" בית מגלולי לרחוץ "שירדה הגמרא

אכן ואז זרה, העבודה את בכך ביטלה היא
היאור. למי התיבה נכנסה

גזרה אין – אמונה יש
על מעניין הסבר מוצאים אנו רבה במדרש

– תשליכוהו" היאורה היילוד הבן "כל גזרת
בחישוביהם ראו פרעה בארמון האסטרולוגים

וזו מים, על-ידי ילקה ישראל של שמושיען
תינוקות כל את להשליך ציוו שהם הסיבה

זאת, ידעה יוכבד, משה, של אמו ליאור. ישראל
היאור. מי בתוך בתיבה משה את הניחה ולכן

חוששים הם ממנו שהתינוק זיהו האסטרולוגים
הגזרה. בוטלה ולכן למים, הושלך כבר

שני נגרמו ליאור משה שב"השלכת" העובדה
ביטול ב. זרה, העבודה ביטול א. – "ביטולים"
לשני אחד ביניהם הקשר על מלמדת – הגזרה

בעצמו. רבינו ולמשה
גשומה, ארץ היתה לא כידוע, מצרים, וההסבר:

שעולה בנילוס תלויה היתה התבואה צמיחת
מקום שנתנה עובדה השדות. את ומשקה

הקב"ה מאת באה לא מצרים שפרנסת לטעות
ליאור. המצרים עבדו ולכן מהנילוס, אלא

יושלכו יהודים שגם היתה פרעה גזרת משמעות
לבורא. ישיר קשר ללא הטבע, וחוקי למגבלות

הנאמן מהרועה ניתן הכוח
ישראל שבני לאחר רק להתבצע יכלה זו גזרה

– ישראל בארץ חיו עוד כל למצרים. ירדו
והשגחת בה", אלוקיך ה' עיני תמיד אשר "ארץ

מקום אין – בגלוי ניכרת פרט כל על ה'
למצרים ירדו ובניו שיעקב לאחר גם לטעות.
לה האלוקות ראיית כי הגזרה, התאפשרה לא

ש"וימת לאחר רק מהם. נשכחה לא זכו הם
איש נותר ולא ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף
התאפשרה הגלויה, הקב"ה השגחת את שיזכור

הגזרה.
הרועה – מהימנא" כ"רעיא מוגדר רבינו משה

של אמונתם את המגלה ישראל, בני של הנאמן
בפועל. מעשיהם על שתשפיע ודואג ישראל
שבנילוס, זרה העבודה ביטול בין הקשר זהו
ענין הם שבעצם בגלל – פרעה גזרת וביטול

תשליכוהו" היאורה היילוד הבן "כל גזרת אחד:
זרה העבודה הוא שהיאור לעובדה קשורה

עם והיה נולד רבינו שמשה בכך מצרים. של
להלחם הכוח ניתן מצרים, בגלות ישראל בני
הגזרה. התבטלה ומכך שבנילוס זרה בעבודה

ירידה של בזמן גם אמונה
ויום, יום בכל שקיים עניין היא מצרים יציאת

קיימים יום בכל יהודי של שבעבודתו גם מכאן
הירידה לפני האלוקות ראיית הנ"ל: השלבים כל

הגאולה. ולאחר-מכן מצרים גלות למצרים,
היום-יומי הרוחני העבודה בסדר מתבטא הדבר
לבית משם הכנסת, לבית ההליכה – יהודי של

בפרנסה. העיסוק דבר של ובסופו המדרש,
אך אלוקות, לגילוי היהודי זוכה בתפילה

לבית עובר היהודי – בדרגה ירידה לאחריה
והבנתו. שכלו לפי תורה לומד הוא שם המדרש,

הקדושה. השפעת ניכרת עדיין זאת למרות
ההליכה נוספת, ירידה מגיעה מכן לאחר

את לשכוח היהודי עלול אז ועסקיו. לעבודתו
כך. על שמעלים הטבע בגלל האלוקות

בדרגה, מהירידה להיבהל אין - ההוראה מכאן
לזכור כדי זאת, עם התורה. שקבעה הסדר זהו
צריכה וההתנהגות מהקב"ה מגיעה שהפרנסה
החודרת באמונה צורך יש ה', רצון כפי להיות
המובילה 'פרטית'. גאולה זוהי הפנימיות. אל

משיח שליט"א הרבי ע"י הכללית לגאולה
(13 עמ׳ ט״ז חלק [המתורגם] שיחות לקוטי (עפ״י צדקנו.

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

חב"ד, כפר מיידנצ'יק צבי ר' למשפחת
השידוכין בקשרי זלמן שניאור הת' הבן לבוא
אריאל עוז ר' למשפחת מושקא חיה עב"ג

אדומים במעלה המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

מלאכי, קרית הורביץ ארז ר' למשפחת
השידוכין בקשרי אברהם הת' הבן לבוא
צרפתי פנחס ר' למשפחת חנה עב"ג

עלית ביתר
בישראל נאמן בית - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



לכך, מודעים אנשים ויותר יותר
המשיח מלך שליט"א שלרבי
על ברכה ומבקשים כותבים

שלמה הרב שבעולם. נושא כל
מלך שליט"א הרבי שליח בוטבול,
המרכזי חב"ד בית ומנהל המשיח

כתיבה על מספר גת, בקרית
לאחרונה. עד היה לו גורלי, בעניין

הרבנית אלי התקשרה אחד, ערב
שנה עשרים שמזה ברג, רחל

בבית לנשים שיעורים מוסרת
עימי. להתייעץ ובקשה חב"ד,

אחת של שכלתה ההתברר
נמצאת השיעורים ממשתתפות

שלדברי אלא ב"ה, בהריון,
ממומים סובל העובר הרופאים
והם בגופו, חיוניות במערכות

לבצע ממליצים
ח"ו, מיידית, הפלה

.... אחרת
קבלת לאחר

התקשרתי הפרטים,
האשה, לבית

השעה על התנצלתי
אך המאוחרת,

אני כי הסברתי
לנוכח זה את עושה

העניין. חשיבות
שהאשה לאחר
דברי על חזרה

ח"ו, העובר, להפלת הרופאים
ילד רוצה את "אם לה: אמרתי

מהרבי בקשי - ושלם בריא
ברכה, המשיח מלך שליט"א

יסתדר". הכל ה' ובעזרת
הכתיבה עניין על לה הסברתי

תקבל גם שכנהוג וביקשתי
טובה, החלטה איזו עצמה על

תורה בשמירת בהתחזקות
לברכה. כלי שתהווה ומצוות,
עצמה על קיבלה אכן האשה

הלבוש, צניעות בנושא להתחזק
על קיבל ובעלה מלך, לבת כיאה
'קידוש' לעשות בלי-נדר, עצמו

התפילין את לבדוק וכן שבת בכל
שבביתם. והמזוזות

מלך שליט"א לרבי עבורם כתבתי
מעודדת תשובה וקבלנו המשיח,
מצב את הרגעתי מאוד. ומחזקת
ולא שהיות להם ואמרתי רוחם
האשה, של נפש בפיקוח מדובר

ילד ללידת הרופאים בחשש אלא
מקום שאין הרי ח"ו, מומים, עם
של פעולה שזו משום ל"הפלה",

ח"ו. העובר, הריגת
מלך שליט"א הרבי ברכת "אדרבא,
דבר של שבסופו מבטיחה המשיח,

בשלום". מקומו על יבוא הכל
ומוצלחת, טובה בשעה ואכן
שאז אלא ב"ה. נולד, התינוק

מחור סובל שהוא התברר
בריאותית בעיה בסרעפת.

אך ניתוח, אומנם שמצריכה
וידוע מוכר בניתוח מדובר

את ממשיך התינוק ולאחריו
בעהזשי"ת. כרגיל, התפתחותו

הבעיה את שגילו הרופאים
ביקשו התינוק אצל הבריאותית
לאחר יום לנתחו
הזוג בני לידתו.

מבולבלים. די היו
הם גיסא מחד
בברכת נוכחו

מלך שליט"א הרבי
כל מול המשיח,

של הזעם נבואות
ולאידך הרופאים
קיימת אופן בכל
בריאותית. בעיה
התקשרו הזוג בני

על ודיווחו אלי
ההורים את הרגעתי המצב.

עכשיו גם שכמובן להם ואמרתי
נפש) (פדיון פ"נ לכתוב צריכים

והכל המשיח מלך שליט"א לרבי
המלצתי בשלום. מקומו על יבוא

לצדקה. שקלים ח"י לנדב להם
הברכה וקבלת הכתיבה לאחר

למעלה שהצליח הניתוח, נערך
השם. ברוך מהמשוער,

כמה התינוק, אבי את פגשתי
יוצא כשהוא מכן לאחר ימים

מבצבצות וציציות חב"ד מבית
כי בהתרגשות סיפר הוא מבגדיו.
המזוזות כל את לבדוק הולך הוא
משרת. הוא בו המשטרתי בבסיס

מבית שוחרר שהתינוק לאחר
של בבריתו הוכנס הוא הרפואה
כשההורים ב"ה, אבינו, אברהם
על ומודים חוזרים המאושרים
הרבי בברכת זכו להם הניסים

המשיח. מלך שליט"א

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

המאתיים שנת - טבת כ"ד ההילולא יום לרגל - הזקן אדמו"ר על

והיולדתאדמו"ר הזקן והיולדת הזקן אדמו"ר
- בשבת (או הכיפורים ביום מעשה היה פעם
באמצע הפסיק הזקן שרבינו הנוסחאות), לאחת
לקצה והלך טליתו פשט הכנסת, בבית התפלה
והלכו עזבוה הבית בני שכל ליולדת לעזור העיר
שפקוח הענינים בכל לה עזר והוא הכנסת, לבית
זה סיפור סיפרתי כבר ואמנם .. וכו' מתיר נפש
פ"ו. תשי"א לגני באתי (ד"ה אחרות בהזדמנויות

ועוד),
תמיהות: כמה מעורר זה סיפור לכאורה

ומדוע אנשים, מלא כנסת בבית שעה באותה התפלל הזקן אדמו"ר הרי
ליולדת. לעזור ללכת צריך היה הוא דוקא

הוא מדוע רק מסביר זה אבל בגדול", "מצוה הכלל שידוע אמנם נכון
שאר כל בין זאת הרגיש הוא שדוקא זה איך אבל בפועל, זאת עשה
אז שעסק בחשבון כשלוקחים ובפרט הכנסת. בבית שהיו האנשים
של התפילה עבודת במעלת להאריך כלל צורך שאין התפילה, בעבודת

! הכיפורים ביום ובפרט - הזקן רבינו

בעבודתו ביותר החשוב הדבר
עצמך: והגע

לפני ד"דע ומצב במעמד התפילה, עבודת באמצע עומד הזקן רבינו
מה לו להסביר צריך אין (שהרי השלימות בתכלית עומד" אתה מי
ובפרט לאחרים...), זאת מסביר הוא - עומד" אתה מי לפני "דע זה
שכך (פ"מ) התפילה מצות בשרש הצמח-צדק אדמו"ר שמביא מה לפי
"מי התפילה), עבודת (בעת בדביקותו הזקן מרבינו הלשון נשמע היה
גן לא דבר, שום רוצה "אינני - בארץ" חפצתי לא ועמך בשמים לי
הידוע פי על וכן בלבד", אותך אלא רוצה איני הבא, עולם ולא עדן
ובעבודת וכו', התפלה בשעת הרצפה על מתגלגל היה הזקן שאדמו"ר

הקדוש! יום בתפלת - גופא התפלה
להתבונן להרגיש פנאי לו היה - כך כל נעלה בדבר עיסוקו ובאמצע
הזקוקה יולדת נמצאת העיר" ש"בקצה העובדה אודות ולהתייגע

לעזרה!
- בציבור ובתפלה ביותר, קדוש ובזמן קדוש, במקום בהיותו ובפרט
הציבור, כתפלת נחשבת תשובה ימי בעשרת היחיד תפלת אפילו אשר

הציבור! לתפלת גדולה מעלה שיש שכן וכל
שהמעשה – הזקן רבינו של המיוחד חידושו את מבטא שזה אלא
ביותר החשוב הדבר הוא העיירה, בקצה ליולדת בפועל העזרה בפועל,

בעבודתו!

פשוטים לאנשים לעזור
היא: וההוראה

שהוא ואפשר ונעלים, עמוקים בענינים שקוע שהוא לחשוב אדם יכול
אלא עצמו, דאהבת משוחד הנובעת טעות מחמת לא זו למסקנא מגיע
ביכולתו אין שכן וכיון נעלים, בענינים שקוע באמת שהוא משום
בקל- ללמוד עליו ולכן בפועל.. מעשה של פשוטים בדברים לעסוק
ליולדת לעזור כדי וכו' התפילה את עזב הזקן אדמו"ר אם וחומר:
גם ולעסוק מכך, ללמוד שעליו וקל-וחומר כל-שכן - העיירה בקצה

פשוטים! לאנשים בעזרה
(627-8 ע׳ ב׳ כרך התוועדויות ה׳תשד״מ, כסלו י״ט (עפ״י

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

הל' הפלאה. ספר
א. פרק שבועות..

ב. פרק
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עניין כל על כותבים

במייל אצליך הגאולה שיחת

מתחיל ליהודים: ומתמיד מאז שייכת ירושלים
אברהם, שלם, מלך מלכי-צדק נח, בן משם

עצמם הגוים ואף מהיבוסי, אותה כבש המלך דוד מכן ולאחר
ירושלים! את כבש המלך דוד שנים אלפי כמה שלפני כתבו
תשכ"ט) מסעי מטות (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייכת אתירושלים מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

בוטבול שלמה הרב



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

הרמב"ם את פוגשים וסתם שלומי

לטובה זו גם
רצון יהי הנה להפענסיא, מהתעודה ולהודעתם

לטובה. זו גם חיים תורת תורתנו פתגם בזה שיקוים
מהענין יותר עוד שזהו ההתועדות בעת וכמבואר

שעושה מה (=כל עביד לטב רחמנא דעביד מה דכל
תהיינה שהתוצאות שתוכנו עושה), לטוב - הקב"ה

עצמו שהענין לטובה, זו גם מה-שאין-כן טובות
וכמובן טובות, תוצאות רק לא טוב יהיה גם-כן

בקשר ז"ל רבותינו במאמר המובאות מהמאורעות
הראשון שפתגם זה גם-כן מובן ועל-פי-זה הנ"ל, עם

פתגם מה-שאין-כן (פנימיות), הקדש בלשון הוא
וקל-להבין. בגלוי, לא (אחורים) בתרגום השני

ו׳תיב) (מאגרת

כסף מספיק כשאין מעשר
הפרנסה כשמצב לצדקה מעשר הפרשת אודות כותב

והחצי בפועל יתן הנ"ל מן שהחצי ינהג הנה דחוק,
ולכשירחיב הצדקה לקופת כחוב על-עצמו יזקוף

ו׳תיג) (מאגרת יסלקו...

יום-יומיות הלכות לימוד
אשר אמורה מלתי כבר התורה, לימוד אודות כותב
הצריכות הלכות לימוד זו בתקופתנו ביותר מוכרח

בזה ידיעה חסר בעוה"ר כי יומים, היום בחיי
כן וד"ל, מעלה למעלה אפילו החוגים ובכל מבהיל,

בלימוד והשתתפות השבוע פרשת לימוד מוכרח
הוא האמור שכל קבוצה ע"י שנה בכל הנגמר הש"ס

ו׳תיד) (מאגרת נפש.. לכל השוה דבר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מכירים אנו וסתם" "שלומי החברים צמד את
וסתם ו"שלומי הפסח" "שעון הילדים מסרטי

הפקת השניים סיימו לאחרונה המקדש". בבית
אמונה חיים, שמחת מלא חדש, ילדים סרט
וסתם "שלומי המקדש בית לבניית ותפילה

הרמב"ם". את פוגשים
החסידית ברוח להבחין ניתן לשיר הלצה בין
תהליך על השניים. בין המשחק את שמלווה

לניאדו. שלומי והיוצר השחקן מספר הסרט, הפקת
אמני מיטב את ומביים כותב אני רבות "שנים

הילדים, ערוץ בעיר הופעתי בארץ, הילדים
הדרך כל לאורך ובחו"ל. בארץ מופעים בהצגות,

צבע, והרבה יפים שירים רב, שעשוע שיש ראיתי
שהכי אמיתי משהו משהו, חסר היה תמיד אך

דרך אמונה, מסורת, חסידות, יהדות, לליבי: קרוב
את שעיצבו רוחניות ודמויות אבות מורשת ארץ,

הדורות. כל במשך העם

שראו ילדים ממליון למעלה
שליט"א הרבי אל שלי הקשר האחרונות בשנים

לי ברור היה לכן והתחזק. הלך המשיח, מלך
ברורה הוראה לקבל ממנו עלי מהותי כה שבנושא

המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבתי אכן ביותר.
והדרכה עצה ובקשתי קודש' ה'אגרות באמצעות
עם לדבר ראוי אני והאם זה? בכיוון ללכת "האם

והמסורת? היהדות ברוח ישראל ילדי
בעניין "להתחיל וברורה פשוטה הייתה התשובה

ובטוחים מעודדים לדרך יצאנו המקדש". בית
התוכן עם נחשפנו ית'. בעזרתו בהצלחה,

הסרטים דרך ילדים, אלפי עשרות בפני התורני
המדבר הפסח" "שעון שלנו הסרט את והמופעים.
ברחבי יסודיים ספר בבתי ומוקרן פסח הלכות על

ילדי אלף ומאתיים ממליון למעלה ראו הארץ,
ירבו. כן ישראל,

ללמוד כשהתחלתי החל, חדש סרט להפיק הרעיון
שפעמים ראיתי שם מלכות". ה"דבר שיחות את
מצטט שליט"א המשיח מלך הרבי מאוד, רבות

תפקידו את להבין התחלתי הרמב"ם. את ומזכיר
היום-יום ובחיי בכלל ההלכה בעיצוב העצום

ההמלצה עבורנו זו הייתה בפרט. היהודיים
היסטורית תורנית דמות איזו על ביותר, הטובה

זו ברכה עם שלנו. הבא הפרוייקט את נבסס
לדרך. יצאנו

מלך הרבי שליח בוטמן, יהודה לרב פנינו זה בשלב
שידריך מנת על השרון, ברמת שליט"א המשיח

שיתפנו כמו"כ הסרט. של התוכן בנקודות אותנו
שאיתה חב"ד, מכפר נועם רחל הגברת עם פעולה

בבית וסתם "שלומי הסרט את בעבר, יצרנו
למעשה. הפכה המחשבה וכך המקדש".

הגדול הנשר בעקבות
"לנדב" מוכן שלמה החדש הסרט של תוכנו על

נספר "לא ואומר מתנצל הוא כי אם מידע, קצת
זאת ועם לצופים, ההפתעה שתישאר כדי הכל,

וסתם", "שלומי של השכן בנימין כי: לומר אפשר

השאלות אחת ישראל, במורשת שיעורים קיבל
הגדול? הנשר היה מי הייתה,

של לביתו מגיע בנימין התשובה, את למצוא כדי
"סתם", הגדול? הנשר זה מי אותו ושואל "סתם"
שלומי קורא הגדול, הנשר זה מי יודע ממש שלא
ראה שהוא הנשר על שאלה לו יש כי מיד שיבוא

כי לסתם מסביר הוא שב כששלומי בטיול...
לרמב"ם. הכוונה

החזקה", "היד ספר זה מה הילדים, לומדים בסרט
לאורח הרמב"ם המלצות עיקרי מהם יחודו, מה

מלך לרבי הרמב"ם בן הקשר מה בריא, חיים
ועוד. ועוד שליט"א המשיח

יש שליט"א המשיח מלך לרבי כי מאמינים אנו
יקבלו ובעולם בארץ שילדים מכך רוח, נחת
מימון" בן משה "רבינו של לדמותו "הצצה"

וכמנהגו מקוריים בשירים בשחקנים, עשיר הסרט
זה ל...את בזמן חוזר הוא "לחלום" סתם של

בסרט. תראו

העם את לאחד
יהושע נוספים, סרטים להפקת לתכניות בהקשר

"כן, אומר: 'סתם' את שמגלם השחקן שגיא
המשיח מלך מהרבי שקיבלנו ברגע בהחלט.

לצלם מרץ מלאי אנו להצלחה, ברכה שליט"א
בהומור מלאים רבים תסריטים לנו ויש ועוד, עוד

בית ולבניין המשיח לביאת ותפילה רוחניות
רעיונות לשמוע פתוחים אנו כי אם המקדש.

לאחד שיכול עניין כל על ילדים, לסרטי נוספים
את ולקרב ומצוות תורה יהדות להפיץ העם את

הגאולה.
ברחבי חב"ד למוקדי הסרט מופץ אלו בימים

אצלנו. ישירות או להשיגו ניתן שם הארץ,
lanyado@netvision.net.il

השחקנים צוות עם

כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

ביטוחים קדמי
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