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שליט"א הרבי שליחי של לפעילותם המאפיינים אחד
והכמעט נלאית הבלתי היזמות זו המשיח, מלך

לחדשנות, פנימי דחף מין יהדות. להפצת מטורפת,
כדי הכל שגעונית, כמעט שגרתית בלתי ליצירתיות

שבערב נר תדליק נערה עוד תפילין, יניח יהודי שעוד
תחילה יראו ספורט באירוע הצופים שרבבות שבת,

באיזה המטיילים שלעשרות חנוכה, נרות הדלקת את
להדפיס כהלכתו, הסדר ליל יהיה הרחוק במזרח חור

של בעיצומם בבירות, התעופה בשדה התניא ספר את
ועוד. ועוד בלבנון הקרבות
נובע? זה מנין היא, השאלה

הנפשיים הכוחות מהיכן
אלוקית שליחות של לחיים

החומרי עולמנו במסגרת
והגשמי?

ניתנה זו, לשאלה התשובה
הנשיאותי במאמרו כבר

שליט"א הרבי של הראשון
המבוסס המשיח, מלך

הרבי של מאמרו על
יצחק יוסף אדמו"ר הקודם

בשם הידוע שניאורסון,
לגני". "באתי

דקדושה שטות
מציינת, שהתורה העובדה זו במאמר, ההדגשים אחד
המהווה במדבר, ישראל ובני משה שהקים שהמשכן
מעצי עשוי היה יהודי, בכל השכינה להשראת דגם

למשכן הקרשים את "ועשית הפסוק וכלשון שיטים,
כאן נלמדת "שיטים" המילה עומדים". שיטים עצי

הדרך ישנה כלומר, ושטות. נטיה חריגות, של במובן
הקצוות. לאחד והשטות הנטיה את ויש האמצעית
שטות עבירה, של שטות מטה, כלפי שטות ישנה

אך 'טפשות'. למילה כתחליף לנו המוכרת במשמעות
וחריגות נטיה והנעלה. החיובי במובן שטות, גם ישנה
המצופה. מעל הרבה דקדושה", "שטות - מעלה כלפי

מובאת גם במאמר שם
כזו, להתנהגות הדוגמה

רבי של מהתנהגותו
יצחק רבי בן שמואל

באופן וכלה, חתן בשמחת ולשמח לרקוד נוהג שהיה
הוא כי ואמר, זירא רבי לו שהעיר עד למדי, חריג

השטותית... בהתנהגותו החכמים תלמידי את מבייש
ה"שטותית" בשיטתו והמשיך לבו שת לא שמואל רבי

עמוד וירד כשנפטר רק עוז. בכל וכלה חתן לשמח
ואמר: זירא רבי הודה אזי לכבודו, משמים אש של

היא שמואל, רבי של השטותית זו שיטתו דווקא אכן
ללותו.. ירדו שמשמים עד עליונה, כה לדרגה שהביאתו

הוראה מהווה דווקא, שיטים מעצי המשכן עשיית
ואחד. אחד ולכל ניצחית
השכינה להשראת הדרך

ועד והפרטי הכללי במשכן
לעולם, האלוקות להמשכת

הכוונה מילוי במסגרת
להיות - בבריאה האלוקית

בעולם דירה יתברך, לו
יכולה אינה התחתון, הזה
לא וגם מעצמה להתבצע

אגב". ב"דרך
לעולמנו, האלוקות המשכת

של באופן דווקא נעשית
במשימה דביקות "דווקאות",

ודעת, מטעם למעלה עד
דקדושה". "שטות

עצומה שמחה מתוך
הנשמתיים הכוחות לנצל אומנם צריך כך לשם

יהודי שמכוחם יכולות יהודי. בכל שטמונים העצומים
של האלה העוצמות את אבל מהעולם. למעלה הינו
בקיום דתיקון", ב"כלים לממש יש דתוהו", "אורות

תורה בלימוד בהוספה יומי. היום ומצוות התורה
בפרסום לזולת, בעזרה צדקה, בנתינת ובאיכות, בכמות
יותר ועוד והמקובל, הסטנדרטי באופן הגאולה בשורת
קונבנציונאליים ובלתי סטנדרטיים הלא ובכלים באופן

ועד יהודי לכל שיגיעו העיקר אבל דקדושה", "שטות -
מלכותו שיקבלו כולו, הדור מאנשי ואחד אחד לכל

של מלכותו קבלת ע"י משלה" בכל "ומלכותו ית'
ושמחה גדול ביטול מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי ובהכרזת עצומה

ועד". לעולם

ובמחולות בתופים
בשלח, פרשת זו, שבת במוצאי
שמחה שכולו בכנס נשים יתאחדו

האירועים באולם שירה, שבת לכבוד
ועשירה מלאה תוכנית אזור. סיטי, קווין

חסידיים תכנים ובנות. לנשים מחכה
הרצאות מיוחדת. אומנותית תוכנית לצד

הרב - שם ידועי מרצים מפי מרתקות
והגב' צפת אסנט" מ"מכון מויאל עמרם
במחולות ריקודים אלפרוביץ. שטערנא

אליהו. כהן רחלי הזמרת עם ותופים
לסעודת ערוכים שולחנות סביב ישיבה
חב"ד בית לפרטים חמה. מלכה מלווה

054.594.7701 טל: אזור

המלכות קבלת מבצע
שבט י"א השבוע שלישי יום לקראת

מוסדות של משותף מטה על הוכרז
משותף מבצע על הארציים, חב"ד

בקבלת לפעול "מתאחדים שכותרתו
הופעלו המבצע במסגרת המלכות".

והעולם, הארץ ברחבי חב"ד קהילות
הערים במרכזי הרחב הציבור אל לצאת
קבלת דבר על לעורר עסקים, ובמרכזי
המשיח, מלך שליט"א הרבי של מלכותו

המלכות קבלת על חתימה באמצעות
תחת המבצע לטובת ברכה. ובקשת

הסברה עלוני הופקו המשותף, המטה
קבלת לנושא התורניים המקורות כולל

מיוחדים החתמה טפסי וכן המלכות,
שלאחר בימים גם הפעילים את שישמשו

מכן.

בהוספה יומי. היום ומצוות התורה בקיום דתיקון״, ב״כלים לממש יש שלנו, דתוהו״ ״אורות של העוצמות את
דקדושה״ ״שטות - של לאופן עד הגאולה בשורת בפרסום לזולת, בעזרה צדקה, בנתינת תורה, בלימוד

טובות חדשות
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(25.1.13) (5773) ה'תשע"ג שבט י"ד בשלח, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

דקדושה שטות
! השביעי בדור

932

עם גלויות קיבוץ בצומת שבט, י׳ לקראת השבוע, עלה ענק, חדש שלט
ולתמיד. עכשיו משיח בוחרים כולנו ישראל: עם של המסר

ולתמיד עכשיו משיח בוחרים



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

 
 

    
   
   
   
  
  
    
   

  
   

א-לי זה ישראל... ובני משה ישיר אז
א-ב) טו, (בשלח ואנוהו

ואחד אחד כל "היה המדרש: כך על אומר
זה!" ואומר באצבעו מראה

ישראל לעם שהייתה האלוקית ההתגלות
רק שלא כזו, היתה סוף, ים קריעת במעמד
כדי עד אותה, ראו אף אלא בה, חשו שהם

א-לי!". "זה - ולומר להצביע יכולת
גאולה) (פניני

ב) טו, (בשלח ואנוהו א-לי זה
הכירוהו הם הים על הקב"ה "וכשנגלה

ישראל, ילדי הם אלה ב). יא, (סוטה תחילה"
את הכירו הם השיעבוד בקושי שנולדו
ישראל בני כל לפני תחילה, אלוקיהם

המבוגרים.
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי נאמר
האמיתית בגאולה שגם ומכאן נפלאות",
בדומה אלוקית התגלות ישנה והשלמה

אלא סוף. ים וקריעת מצרים ליציאת
והדבר יותר. נעלית תהיה זו שהתגלות

ביום "ואמר ט) כה, (ישעיהו בפסוק: רמוז
לו". קיוונו הוי' זה זה, אלוקינו הנה ההוא
ללמדנו פעמיים, "זה" המלה מופיעה כאן

באיכותו. יהיה כפול האלוקי שהגילוי
ילדי אלה היו מצרים שביציאת כשם

השיעבוד, קשיי בעת שנולדו אותם ישראל,
גם כך האלוקות, בהתגלות תחילה שהכירו

ילדי דווקא והשלמה, האמיתית בגאולה
שיראו ראשונים להיות שיזכו הם ישראל
אלוקינו, "הנה פעמיים: ויאמרו, באצבעם

לו".. קיוונו ה' זה , גאולה)זה (פניני

א) טו, (בשלח לאמור ויאמרו

לדורות, לאמור לאמור?", "ויאמרו מהו
אנו תאמרו: אל בצרה נכנסים כשאתם

לכם ילחם ה' אלא, מלחמה, עושים
תהילים) (מדרש שירה.. אומרים ואתם

מוצש"ק הדלק"נ
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5:49 4:46 ניו-יורק

 
גו' נביאה אשה ודבורה 

ה,לא) - ד ד, (שופטים,

! בפקודה הזהב, את לעזוב

את רואה הוא ולפתע ברחוב הולך בנאדם
יום. כל קורה שלא אירוע בהחלט אלוקים.
על שקל של מטבע רואה גם הוא פתאום
והולך בצד, אלוקים את עוזב הוא הרצפה.

המטבע. את להרים
בפרשת אבל אולי, מבדיחה? קטע נשמע

משגע: יותר והרבה דומה סיפור מופיע השבוע
לקריעת ומגיעים ממצרים יוצאים ישראל בני

להתגלות זוכים הם מעמד באותו סוף. ים
גדולי שאפילו תקדים חסר באופן הקב"ה

פונים הם מכן לאחר ורגע לו, זכו לא הנביאים
גלי שפולטים המצרים של הרכוש את לאסוף –

שמשה עד השלל באיסוף שקועים הם הים!
כורחם". "בעל – משם מהסיעם צריך רבינו

ה׳ רצון את לקיים
ידעו שהם בחשבון כשניקח הכל. לא עוד זה

ומרוב תורה, למתן הולכים הם סוף שמים
את ספרו גם הם התורה את לקבל ציפייה

מעמד בסיום ה', למען איך, אז – (!) הימים
סיני, הר לכיוון רצים לא הם סוף ים קריעת
הים?! שפת על כסף לאסוף מתחילים אלא

זאת עשו ישראל בני – היא האחת המסקנה
הקב"ה. רצון שזהו בטוחים בהיותם

ה' ציווי את קיבלו ישראל בני וההסבר.

המצרים את לרוקן – מצרים" את "ונצלתם
צאתם בטרם ואכן וזהב מכסף לחלוטין

של וזהבה כספה כל את לקחו הם ממצרים
ליבשה פולט הים שלפתע אלא המצרים,

שטבעו מהמצרים ותכשיטים זהב של כמויות
קיימו לא שהם הבינו ישראל בני קצר! זמן לפני

על הסתערו הם ולכן הקב"ה, ציווי את כראוי
ביודעם ה', רצון את למלא כוונה מתוך השלל,
מצרים", את "ונצלתם הציווי את לדחות שאין

לקיימו. נוספת הזדמנות תהיה שלא

הביתה הניצוצות את להחזיר
"ונצלתם של זה לענין הפנימי ההסבר להבנת
חשוב מה לכאורה, לשאול: יש מצרים", את

ממצרים יצאו ישראל שבני לקב"ה כל-כך
רק לא הוא גדול' שה'רכוש אלא גדול? ברכוש

הקדושה ניצוצות גם אלא והזהב, הכסף כלי
ישראל, לרשות עבר כשהרכוש בהם. הטמונים

אצל שבויים שהיו הקדושה ניצוצות התעלו
הקדושה. לצד וחזרו המצרים

חשיבות הניצוצות' 'בירור של הרוחנית לעבודה
מתבצעת שבאמצעותה כך כדי עד מאוד, גדולה

הזה מהעולם לעשות – העולם בריאת מטרת

על ויתור לעכל יכלו לא לכן, לקב"ה. 'דירה'
זה בגלל בדיוק המצרים. של גדול' ה'רכוש
לאחר המצרי השלל את ישראל בני אספו

הם כי גדולה, כה בהתלהבות סוף ים קריעת
פעולתם. של הפנימית המשמעות את ידעו

רוחני אינטרסים ניגוד
הסיע רבינו שמשה זה עניין להבין ניתן כעת

כורחם": "בעל סוף מים ישראל בני את
לדברי לציית רצו לא ישראל שבני הכוונה אין

למעשה היא – משה שהוראת ידעו שהרי משה,
מנוגד שזה לעצמם, שציינו אלא הקב"ה, הוראת
עול', 'קבלת מתוך זאת עשו והם שלהם להגיון

טוב. ובלב בשמחה כמובן אבל
תורה, למתן ללכת ה' ציווי לאחר מכך: יותר
תועלת שום כבר אין שכעת ידעו ישראל בני
שכבר מכיוון המצרים, רכוש איסוף בעבודת

מצרים", את "ונצלתם הציווי של הזמן הסתיים
רוחנית התעלות שום תיגרם לא וכה כה ובין

הזו. בעבודה לעסוק ימשיכו אם

כשיהודי זה: מכל ללמוד שביכולתנו ההוראה זו
להיות צריך הוא ה' בעבודת מסוים ענין מבצע
שהוא שבשעה כך כוחותיו, כל עם בזה שקוע

אחרת, עבודה לבצע הדור נשיא של ציווי יקבל
צריכה אחד מצד – והיפוכו דבר ממנו נדרשים
'בעל היא החדשה שהעבודה הרגשה לו להיות
מסור להיות צריך הוא שני מצד אבל כורחו',

החדשה העבודה את ולבצע לחלוטין ה' לרצון
האמיתית הגאולה שמחת אמיתית, בשמחה

והשלימה.

(86 עמ׳ כ״א חלק [המתורגם] לקו״ש (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

שי' דיקשטיין משה ר' למשפחת
השידוכין בקשרי שי' אביגדור הת' הבן לבוא

תח' טעמערעל רחל עב"ג
שי' חנוכה אברהם ר' למשפחת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת
שיחיו אסתר מרת וזוגתו אליעזר ר' משפחת

דבורהייס
שיח' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת



האקדמאי הפאנל משתתפי בין
האחרונה, שבת במוצאי שהתקיים

אדמו"ר להילולת שנה 200 לרגל
בת של התרבות" ב"היכל הזקן,
צבי הרב בלט הגאולה, עיר ים

הזקן. לאדמו"ר שביעי דור הרטמן,
רוחני משפיע הרטמן, הרב

דיבר שמש, בבית חב"ד לקהילת
אדמו"ר בין הקשר על השאר, בין
הראשון נשיאה התניא בעל הזקן

השביעי, הנשיא לבין חב"ד, של
המשיח. מלך שליט"א הרבי הוא

אישי מופת על סיפר לכך בהקשר
רבות. שנים לפני זכה לו

שנישאנו מאז חלפו שנים "שש
לא ועדיין סיפר, תשכ"ב, בשנת

זו תקופה במהלך בילדים. נפקדנו
רופאים, וכמה כמה אצל ביקרנו

לעבור נאלצנו
בדיקות עשרות

אך ואחרות, כאלה
הועיל. ללא

שלנו הגדול הקושי
אחד של דבריו היו
הרופאים, מבכירי

"עליכם שאמר:
לכם אין להבין,
לילדים... סיכוי

שערות לי כשיגדלו
מצביע כשהוא כאן,

הפנימי צידה על
ילדים...". לכם יהיו אז ידו, כף של

לרבי לטוס החלטנו זה בשלב
יורק בניו המשיח מלך שליט"א

הקדושה. ברכתו את ולבקש
של קובץ הכנסנו עימו ל"יחידות"

הרפואיות, חוו"ד של דפים עשרות
שעברנו. הרבות הבדיקות כולל

עבר המשיח מלך שליט"א הרבי
חומר על מאוד מהיר בריפרוף

עברה מחשבה בצד. והניחו
קורא אינו הוא מדוע במוחנו,

שאז אלא הרפואי.. החומר את
ולכל חוו"ד לכל להעיר החל הוא
בדו"ח, כלל להביט מבלי בדיקה
סטיה הייתה היכן מציין כשהוא
נכון נעשתה לא הבדיקה והיכן

כו'. במעבדה טעות הייתה והיכן
הוא לסיכום המומים. היינו

בנים לכם ב"יוולדו אותנו בירך
ביקש ורק הטבע" בדרך ובנות
ניגש הקודש, לארץ שכשנחזור

בת"א, בקריה מסויים לרופא
אך מסויים, טיפול הציע שאכן

שליט"א לרבי כך על כשדיווחנו
לא - לנו ענה המשיח, מלך

לטיפול. להסכים
שהגיב לרופא, כך על הודענו

מהו יודע הוא "מהיכן בחריפות
את ראה הוא וכי הנכון הטיפול
ונעננו דיווחנו וכו'". הבדיקות

שני. לרופא לפנות
הייתה, השני הרופא של חוו"ד

בכדורים בטיפול להתחיל
כך, על כשדיווחנו אך מסויימים.

להסכים שלא התשובה הייתה
שלישי. לרופא ולגשת זה, לטיפול

סף... על כמעט היינו
שאשתי הייתה, חוו"ד הפעם
ניתוח! לעבור צריכה שתחי'

כך על דיווחנו
דווקא ולהפתעתנו

התשובה הפעם
"לעשות הייתה
הרופא". כדברי

מסכת החלה כעת
מצד "שיכנועים"

משפחתיים גורמים
שטענו שונים,

לגשת מדוע
תחילה לניתוח?

הכדורים את תנסו
יצליח לא ואם

הבהרנו אבל ניתוח. על תלכו אז
שליט"א שהרבי מה עושים שאנו

אומר. המשיח מלך
ואז הניתוח. יום נקבע אכן

וכבר הרפואה לבית כשהגענו
הרופא הניתוח, לפני ממש היינו

עוד לערוך ברצונו כי לפתע הודיע
הניתוח. לפני אחת בדיקה

אלינו חזר הרופא הבדיקה, לאחר
לא ואמר מחוייכת פנים בהבעת

! בהריון הגברת ניתוח, צריך
מלך שליט"א הרבי כברכת ואכן

וכלשונו לילדים זכינו המשיח
תחילה ובנות", "בנים הקדוש

זה אחר זה בנים לשלושה זכינו
יש וכיום בנות. לשתי ואח"כ

מעשרים למעלה השם, ברוך לנו
הרטמן הרב סיים ירבו", כן נכדים,

הקהל תשואות לקול סיפורו את
הניסי. לסיפור מרותק שהיה

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש מאגרות

מורי קדושת כבוד של (יארצייט) ההילולא לפני לידי הגיעו והמכתב ״הציורים
והרי לאילנות. השנה ראש בשבט, ט״ו ערב נכתב שלי והמענה אדמו״ר, וחמי
העניינים כל את ולקשר ופרחים. אילנות וילדות ילדים ראיתי בציוריכם גם
וחמי מורי קדושת כבוד שרחש היתרה והאהבה החיבה לכם אזכיר האלה,
מלך שליט״א הרבי מכתב והקטנים״. הגדולים ישראל, ובנות בני לכל הרבי

בשבט ט״ו לקראת גן לילדי המשיח

יהודי ילד שבכל הגרעין
נ.י. ברוקלין, תשכ"ה בשבט, ט"ו ערב ב"ה,

וברכה! שלום שי', יקרים ילדים
שלכם והגננת המורה מכתב עם שלכם הציורים את בשמחה קיבלתי

זמיר. שתחי' רחל מרת
ההילולא לפני לידי הגיעו והמכתב הציורים
אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד של (יארצייט)
השנה ראש בשבט, ט"ו ערב נכתב שלי והמענה
וילדות ילדים ראיתי בציוריכם גם והרי לאילנות.
האלה, העניינים כל את ולקשר ופרחים. אילנות
כבוד שרחש היתרה והאהבה החיבה לכם אזכיר
ישראל, ובנות בני לכל הרבי וחמי מורי קדושת
בכל ולטובתם לחינוכם דאג אשר הקטנים ובפרט והקטנים, הגדולים
עץ- ולהיות לגדול העתיד שתיל ראה וילדה ילד ובכל שהם, מקום
ברצונם תלוי זה דבר אמנם ונחמדים. טובים פירות נושא הדר פרי

האילן. הוא לזה והמשל והילדה, הילד של ועבודתם
וכל רעים מעשבים עליו לשמור צריך רך, שתיל או גרעין כשנוטעים
נושא לאילן ויהיה יגדל אשר עד וכו', מים לו ולספק מזיקים, מיני
ידי על יתברך ה' אמר אשר וילדה, ילד בכל הדבר והוא טובים. פירות

להתפאר". ידי מעשה מטעיי "נצר שהם נביאו
ממעל אלוקה חלק קדושה, נשמה בתוככם נטע יתברך הבורא והנה
זאת ומזיקים, רעים מעשבים זה אלוקי "גרעין" לשמור ועליכם ממש,
אלא מים ואין חיים, מים לו ולספק הגונים, בלתי מחברים אומרת
ויחזור ייתן ואזי לעושיהם, הם שחיים ומצוותיה חיים, תורת תורה,
פירות נושאי "אילנות" להיות שתצליחו ברכתו יתברך ה' לכם וייתן
עמנו, ולתפארת ולגאון ומוריכם הוריכם לשמחת ומשובחים, טובים

ישראל. בני ַם ע
טובות. ולבשורות להצלחה בברכה
שניאורסאהן מ.
שכד) עמ׳ כג, כרך קודש, (אגרות

בעריסה מתחיל החינוך
כאשר ואז, הילד, של להתחזקותו להמתין שיש לחשוב לה אל יהודייה, אם
הקב"ה אודות לו לספר יתחילו - ל'חדר' בהכנה או ל'חדר', ללכת יתחיל

ומצוותיה. התורה ועל
לחנכה) (או לחנכו יש (בעגלה) בעריסתו עדיין נמצא הוא כאשר אפילו אלא

מהתורה. ואותיות עניינים באוזניים ו'יצלצלו' שיקלטו
כפי - שליח על לסמוך ולא בעצמה זאת לעשות היהודייה האם על
מולכת אמו ש"היתה חנניה בן יהושע רבי של אמו על חז"ל שמספרים

תורה". בדברי אזניו שיתדבקו בשביל הכנסת לבית עריסתו
תשמ״ב) אמור פרשת (שבת

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

ה. פרק נדרים. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

א-ג. פרק ממרים. הלכות

ד-ו. פרק

א-ב. פרק אבל. ז-הלכות פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

יד

טו

טז
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קודש באגרות מדוייקות תשובות

במייל אצליך הגאולה שיחת

ששם החיים" ב"בית פלוני ביקר אתמול רק
על לנפילתו אחראי שהוא חייל אותו קבור

ע"פ התנהגו שלא עי"ז יוה"כ במלחמת ישראל ארץ הגנת
יאמרו". "מה של סיבות מפני הצבא, אנשי של דעת חוות

תשמ"ג) חגה"ס ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

צה"ל חיילי לנפילת אתאחראי מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

הרטמן צבי הרב



דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

טובותובות"" בשורותשורות "שחודש שבט - "שנשמענשמע - שבט חודש

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

שנה ב-200 פעם של ערב

הכלה אבי כשם החתן כששם
התחתן, לא עתה ועד (30=) ל' גיל שהוא כותב
אביה שם אשר בחורה עם נכבדות לו ומציעים

המבואר עם בקשר ספק אצלו ונתעורר כשמו, הוא
החסיד. יהודה רבי בצוואת

המדוברת ואם בנשואין, כך כל שנתאחר כיון והנה
הכשרות ישראל לבנות כראוי ותתנהג ה' יראת
שבת שמירת המשפחה, טהרת שמירת (בדיוק

בני מצוות כל בתוככי ומשקים המאכלים וכשרות
מורי רבנים שלשה יושיב אשר מהנכון אזי ישראל),

ויעלה אחר שם לו שיוסיפו הדין, ויפסקו הוראה,
ששם טוב ומה הנוסף, בשמו גם ויחתום לתורה

לצוואה כלל זה שייך אין ואזי בראשונה, יהיה הנוסף

חזקתו לאחרי התנאים שיעשו ובלבד האמורה,
ו׳תיז) (מאגרת החדש. בשם יום שלשים

פשרות אין
האמתית המציאות הוא שהבורא מודים שהכל וכמו
או נפשך שממה פשרות, בזה שייך ואין והמוחלטה
שלימה, באמונה מלבדו עוד ואין שהוא שמאמינים

מענין אינה - שלימה אינה האמונה שאם או
שייך שאין לתורה בהנוגע הדין והוא לגמרי. זה
שידוע שאף ישראל, לעם בנוגע וכן פשרות. בה

ישראל שחטא פי על אף ישראל ז"ל חכמינו מאמר
כלום ולא החטא שאין אומרת זאת אין אבל הוא,

צריך - אלא הוא, וותרן פשרה עושה ושהקב"ה
ו׳תכג) (מאגרת לו. ורפא ושב תשובה לעשות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השבת במוצאי גדשו ונשים אנשים מאות
בערב ים, בבת התרבות" "היכל את האחרונה
הגאולה, עיר ים בת עירית ע"י שנערך מיוחד,
ערב בוסקילה, אורי ר' העיר ראש מ"מ ביוזמת

בעל חב"ד, חסידות מייסד לכבוד כולו שכל
שנה 200 מלאו שהשנה ערוך, והשולחן התניא

להסתלקותו.
התניא בשיעור נעוצה זה יחודי לערב היוזמה

בעיר, גד אוהל כנסת בבית שבוע מידי המתקיים
אביב. רמת חב"ד בית מנהל אושקי דוד הרב ע"י

בשיעור, בקביעות המשתתף בוסקילה אורי ר'
את ליזום והחליט השנה של סגולתה על שמע
ים. בת חב"ד בית עם בשיתוף המיוחד, הערב

עמדה כבירה. להצלחה שזכה האירוע של במרכזו
דברים ששילב הזקן, האדמו"ר של ותורתו דמותו

מופע לצד החסידות, בתורת ומומחים מרבנים
נשמה. ניגוני של

חדשה נשמה
בראש שעמד מי עדן, מוטי מר האירוע, מנחה

אודות בדברים פתח הישראלית, הטלוויזיה
שם שהבעל מי התניא, בעל של העצומה מעלתו

ב"נשמה מדובר כי לידתו ביום כבר ציין טוב
חדשה".

סיפורים בנאומים, עלו כולו, הערב לאורך ואכן
שניאור רבי של העצומה גדלותו אודות ושביבים

מליאדי. זלמן
לקהל סיפר לישראל, הראשי הרב מצגר, יונה הרב

הזקן אדמו"ר עוטר עשרה, שלש בגיל כבר כי
שהוא תוך ופליג", "תניא בתואר הדור גדולי ע"י

הזקן אדמו"ר של המיוחד הקשר על מרחיב
ממעזריטש המגיד של דורו בין המקשרת כחוליה

חב"ד. תורת יסוד לבין הבעש"ט) של (ממשיכו

בניצוחו התזמורת מילאה זה בערב מרכזי חלק
אבי ר' החסידי הזמר עם שיחד דביר, עמירן של

הנגינה עולם לתוך הקהל את העלו פיאמנטה,
שהוא בשעה נרשמו מרגשים רגעים החסידי.

אורי מר העיר, ראש מ"מ את לבמה הזמין
הזקן, אדמו"ר של אתה" "א-לי את לנגן בוסקילה,

לניגון. יחד מצטרף כשהקהל
ניגוניו לצד שנים, מאות בני עתיקים חב"ד ניגוני
הערב את הפכו המשיח, מלך שליט"א הרבי של
כבהתוועדות המחיצות נמסו בו למעמד הרשמי

חסידית.

חסידות של ניגון
שולי ר' האמן עלה האומנותית, התוכנית במרכז
בסיפורים שנשזרו שיריו מיטב את שביצע רנד,

חסידיות. ומעשיות
לציינו בלי שכזה, ערב לערוך אפשר ואיך

התניא, ספר של מיוחדת מהדורה בהדפסת
כהוראת חב"ד, מבית רחימי יצחק הרב ביוזמת
ספר את להדפיס המשיח, מלך שליט"א הרבי

את להביא ובכך בעולם מקום בכל התניא

למקור הופך מקום שכל באופן החסידות, מקור
מיוחדת מהדורה הדפסת נערכה לחסידות.
הערב. של בעיצומו התרבות, היכל בתוככי

עד ההדפסות מ-6,000 ליותר שמצטרפת הדפסה
הספרים אי"ה יכרכו הקרובים בשבועות היום.
החסידות. שיעורי בלימוד להוספה לאור ויצאו

למשתתפים חולקו האירוע, כדי תוך במקום, כבר
אושקי, דוד והרב הדפוס, ממכונת טריים דפים

החדש. הספר מתוך ל"ב פרק את הקהל את לימד

משיח פני קבלת
ארבעה השתתפו בו זה, בערב התנהל מיוחד פאנל

האדמו"ר של ענינו את להעביר שביקשו ניצגים
אנו. דורנו - השביעי" "הדור לאנשי הזקן,

סיפר הזקן אדמו"ר מצאצאי הרטמן צבי הרב
הרב במשפחתו, שאירעו אישיים מופתיו על

דיבר בר-אילן מאוניברסיטת גוטליב יעקב ד"ר
רוט אריאל הד"ר החסידות, תורת עיקרי על

מאוניברסיטת
הציג בר-אילן

ממחקו נקודות
סביב המעמיק

תורת עניני
החסידות

והמשתתף
העברית מהאוניברסיטה דהן אלון ד"ר הרביעי

לו שזכה האישי המופת בין שילב בירושלים
האקדמיה דברי לבין המשיח, מלך שליט"א מהרבי

ההילולא. בעל של תורתו על
מזה והשליח בעיר חב"ד בית מנהל עלה לסיום
דברי את שקישר ציק, זמרוני הרב שנה, ארבעים

הרבי פני קבלת - העיקרית לנקודה הנואמים
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

עדן מוטי מר בהנחיית האקדמאי הפאנל
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