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עבודת פסקה הראשונה, המכה את מצרים ספגה מאז
במאמרם. חז"ל מציינים כך במצרים. מאבותינו הפרך
את המצרי הנוגש ישכים כיצד טבעי. די נשמע גם זה
מעט לחפש רץ עצמו כשהוא הפרך, לעבודת היהודי

לדם. הפכו מצרים מימי שכל לאחר לשתיה, מים
מתברר חיים, מים יש שליהודים מגלה כשהוא גם

בני אצל בשימוש כשהם רק מים, נותרים הם כי לו
הם המים, מאותם ללגום מנסה כשהוא ואילו ישראל

רק הייתה וזו ! לדם נעשים
המכות המשך ההתחלה.
כוחות מערך את קורס

עיני לנגד המצרי, השיעבוד
בבטחה היושבים ישראל. בני

איש כיצד צופים בבתיהם,
גואל רבינו משה אחד,

מעצמת את מלמד ראשון,
עשר... עד לספור הרשע
ניסי סיפור שדווקא אלא

את מעורר זה, מדהים
משאיר מדוע - השאלה
תקופה כל למשך הקב"ה

במצרים. ישראל בני את זו
כבר להוציאם היה יכול

ולהמשיך הראשונה במכה
למצרים החינוך" "סידרת את

למצרים? מחוץ נמצאים ישראל בני כאשר

הגאולה מושגי את לקלוט
ישראל מבני לעקור היה צריך היא, הפשוטה התשובה

במשך בנפשם שנקלט המשובש הערכים סולם את
הוא המצרי הנוגש לפיו השיעבוד, שנות עשרות

והעם השליט הוא פרעה החיים, אורח את המכתיב
החזק. הוא המצרי

להתכונן להתחיל כדי זה, מכל להתנקות היה צריך
הגאולה, מושגי את פנימה, בנפש לקלוט תורה, למתן
משה הקב"ה, של בכורו בנו הינם ישראל בני לפיהם:
הנביא הגואל, הינו רבינו

והקב"ה האמיתי, והמנהיג
מלבדו. עוד אין -

ממצרים צאתך "כימי

כגאולת וכוונתו: מיכה הנביא אומר נפלאות", אראנו
ואכן והשלימה. האמיתית הגאולה גם כך מצרים

האומות את מקריס השאננים, הגויים את מנער הקב"ה
לישראל, התהומית השנאה את דגלם על שחרתו

שליט"א הרבי הנביא, מדברי אחד שדבר לעולם ומראה
ריקם. ישוב לא המשיח, מלך

הייתה שנים עשרות שבמשך סוריה מעודכן. שלא ולמי
ב"ה. מתפרקת, ישראל, ארץ על לאיים שביקש הגורם

באסד המורדים מלחמת
וקורסת שוסעת וצבאו
עצמה. לתוך סוריה את
ארגוני כל חממת לבנון,

לבעור. חוזרת המחבלים,
לדבר חזרו השונים הפלגים
זה והפיגועים הנשק בשפת

זה. כלפי
עשרות שבמשך מצרים,

הערבי הצבא את בנתה שנים
ישראל, כנגד ביותר גדול

מכלל היוצא לסחרור נכנסה
האיסלמי האיום שליטה.

נפיץ מתח ויוצר אותה מפלג
דמים מהומות שם שמחולל

ומתגברים. הולכים שרק

ולבצע להפנים לראות,
להכות מתחיל מלמעלה, פקודה עפ"י הערבי, העולם

יותר קצת ואפילו המכות" ב"עשרת עצמו את
ישראל, אשריכם השם, ברוך ואצלנו, כ"בקשיש".

היא ישראל ארץ המשיח: מלך שליט"א הרבי כהבטחת
ביותר. הבטוח המקום

יש ולבצע: להפנים לראות, רק הוא לנו שנותר כל
זמן כבר שהגיע כיוון עבורנו, זה כל את שפועל מי

העם ע"י מלכותו קבלת להיות רק ו"צריכה הגאולה
הגילוי". בשלימות והעם המלך בין וההתקשרות

הוראותיו בקיום ביטוי לידי הבאה התקשרות
הקדושות, ושיחותיו מאמריו תורתו, לימוד הקדושות,

עצה לקבלת קודש האגרות באמצעות אליו כתיבה
שמחת מתוך הגאולה בשורת ופרסום והדרכה, ברכה

ממש.. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

הרבנית לפטירת יובל חצי
יתרו, פרשת זו, קודש בשבת

חצי מלאת העולם, ברחבי מציינים
הצדקנית הרבנית לפטירת שנים יובל
כ"ק של בתו ע"ה, מושקא חיה מרת
יבלחט"א של ואשתו הרייץ אדמו"ר
במוקדי המשיח. מלך שליט"א הרבי

ילמדו בהם התוועדויות יתקיימו חב"ד
לקיום והתמסרותה צניעותה ממעשיה,

מלך שליט"א הרבי של הק' רצונו
מתקיימים רבים במקומות המשיח.
ובנות נשי ארגוני ע"י נשים, כינוסי

חב"ד.

הרמב״ם סיום
יסיימו שבט, כ"ד הקרוב, שני ביום

השלושים המחזור את ישראל בית המוני
מסלול לפי היומי הרמב"ם בלימוד ואחד,

המצוות, וספר ליום פרקים שלשה
מלך שליט"א הרבי של הק' כתקנתו

מעמדות יתקיימו העולם ברחבי המשיח.
עם. ברוב הסיום

ספיר אבן נמצאה
בחיפוש העוסקת ימים שפע חברת

כי מדווחת יקרות, אבנים וכריית
משטחי באחד שביצעה פעילות במסגרת

מסוג יקרה חן אבן נמצאה החיפושים,
החברה קראט. 5.72 של בגודל "ספיר"
כנבואת יקרות אבנים למציאת פועלת

המשיח. מלך שליט"א הרבי

לתוך נגררות שלמות מדינות כ״בקשיש״. יותר, קצת ואפילו המכות״ ב״עשרת עצמו את מכה הערבי, העולם
ביותר. הבטוח המקום היא ישראל ארץ המשיח: מלך שליט״א הרבי כהבטחת השם, ברוך ואצלנו, ואש. דם מעגלי

טובות חדשות
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(1.2.13) (5773) ה'תשע"ג שבט כ"א יתרו, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

מדבריו אחד דבר
! ריקם ישוב לא

933

׳טנקי עשרות יצאו המשיח, מלך שליט״א הרבי של הנשיאות יום לכבוד
והגואל. הגאולה בשורת את ולהפיץ יורק ניו העיר את לכבוש מצוות׳

יורק ניו ברחובות ה'טנקים'



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

  
    

    
    
    
    
    

   
   
   

    

נגד ישראל שם ויחן במדבר ויחנו
ב) יט, (שמות ההר
בארץ תורה ניתנה לא מדוע לשאול יש

ליתן שלא כדי והתשובה: ישראל?
אילו לומר, העולם לאומות פה פתחון

קבלנוה. בארצנו תורה ניתנה
התורה) על אפרים רבינו (פירוש

ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

לוי, בן יהושוע רבי בשם אבא רבי אמר
וטרדה מטרונה על שכעס למלך, משל

ימים לאחר שלו, מפלטין והוציאה
כתובתי יכפול אמרה: להחזירה, בקש

מחזירני. הוא ואח"כ
אמרתי בסיני לישראל, הקב"ה אמר כך

אלוקיך, ה' אנוכי אחת פעם לכם
פעמים שתי לכם אומר אני ובירושלים

אנוכי כי אלוקיך, ה' אנוכי אנוכי,
הקב"ה לפיכך קנא, אל אלוקיך ה'

ראובני) (ילקוט אנוכי. פעמים ב' מנחמכם

ואת הקולות את רואים העם וכל
טו) כ, (שמות הלפידים

שאג": "אריה במדרש כך על נאמר
שאל הושעיא, ר' בשם רבנן אמרי

מהיכן לו אמר עקיבא, רבי את בלצא
נעשה? אדמה) (רעידת הרעש

בבתי מסתכל שהקב"ה בשעה לו, אמר
נתונים האיך ובעכו"ם, זרה עבודה

ביתו ורואה בעולם, ובשלוה בשקט
כביכול עכו"ם של בידם ונתון חרב
והארץ השמים ומיד ושואג, מקנא
מציון "ה' ד) (יואל שנאמר רועשים,

קולו". יתן ומירושלים ישאג
תהילים) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ

5:52 4:38 ירושלים
5:54 4:52 תל-אביב
5:52 4:42 חיפה
5:55 4:56 באר-שבע
5:57 4:55 ניו-יורק

בשעת העליון. בטעם - הדברות עשרת
תורה לספר הפנים עם עומדים הקריאה

מצבתה קודש זרע - מות בשנת 
ו) ה, פסוקים ט' ועוד ז, - א ו, (ישעיה

במצרית 'גאולה' אומרים איך

ההיסטורי, לאירוע כולם התכוננו ארוך זמן
אלוקיך"... ה' "אנכי מגיע: זה והנה תורה, מתן

הדיברות עשרת את פותח הקב"ה תדהמה.
המילה מעודכן, שלא למי "אנכי"! במילה

פתאום מה אז המצרית. מהשפה מגיעה "אנכי"
הראשונה?! כהמילה כאן 'מככבת' היא

ביותר החשובה המילה
הקדמה לעשות כדאי מדובר, מה על להבין כדי
כל את בתוכן כוללות הדיברות עשרת קצרה:
שבעשרת בכך גם נרמז זה והמצוות. התורה
(613) תרי"ג כנגד אותיות, 620 יש הדיברות

שתיקנו נוספות מצוות ו-7 התורה מצוות
השתיים הדיברות, עשרת כל מתוך חכמים.

"אנכי ומביניהן ביותר, החשובות הן הראשונות
החשוב שהוא מכאן הראשון, הוא אלוקיך" ה'

המילה מגיעה עצמו, זה בדיבור גם ביותר.
ואלוקים. ה' - הקב"ה של שמותיו לפני "אנכי"

הראשונה שהמילה מצפים היינו זה לפי
תהיה הדיברות בעשרת ביותר) (והחשובה

והנה, הקודש, בלשון שיש נעלית הכי המילה
שמגיעה מילה – מקבלים אנחנו מה זה במקום

מצרי'! 'לשון המצרית, מהשפה
המוסבר לפי לחלוטין, מובן בלתי נעשה הדבר
הלשונות. ושאר הקודש לשון בין ההבדל על

בגלל היא הקודש' 'לשון לשם הסיבות אחת
נשאלת כך על ערוה. לדבר שם בה שאין

חיותו את מקבל בעולם דבר כל הרי – השאלה
יתכן ואיך הקודש, בלשון נקרא הוא בו מהשם
היא, התשובה שם? לו שאין דבר שישנו לומר

כמו הדבר על מורה הקודש בלשון שהשם
שייכות שום לו ואין בקדושה, עדיין שהוא
משתלשל זה שדבר לאחר רק שלילי. לענין

הוא ואז גנאי, של ענין נעשה הוא מטה למטה
משבעים אחת אחרת, בלשון שמו את מקבל גם

העולם. אומות של הלשונות
לדרגות חלוקה יש עצמן הלשונות שבעים בין
היא כולן מבין ביותר הנחותה והלשון שונות,
אנשים היו עצמם המצרים כי מצרי', ה'לשון

ומוסרית. אנושית מבחינה מאוד ירודים

כוונות הצהרת
גבוהה הכי הדרגה את המבטאת המילה למה אז

מצרי'? ב'לשון היא הקב"ה אצל
במילה כבר מראש. מתוכנן כאן שהכל אלא

רמז הוא תורה, במתן הקב"ה שאמר הראשונה
'לשון – הזה הפרויקט בכל שלו הכוונה מה

לא קדושה תביא שהתורה היא, הכוונה מצרי'.
היא הנקודה הקודש', 'לשון של לענינים רק

רוחנית, מבחינה נמוכים הכי למקומות להגיע
הקדושה. את להביא ולשם

בשביל ההפוך: מהכיוון גם נכון הזה הרעיון
מספיק לא בקדושה, גבוהות הכי לדרגות להגיע
גם לעבוד צריך אלא ותפילה, בתורה להתעסק
היא ביותר הטובה וההוכחה העולם. עניני עם

השמים ושמי השמים "הנה הפסוק שאומר כמו
הדרגות גם – הזה" הבית כי אף יכלכלוך, לא
לשמש יכולות לא ביותר הגבוהות הרוחניות

שוכן? כן הוא איפה בעצמו. לקב"ה ראויה דירה
ואבנים. מעצים שנבנה בית המקדש, בבית

העולם את לשכוח לא
להרשות יכול לא יהודי ברורה: מכך ההוראה
הוא אלא בלבד, קדושה בדברי לעסוק לעצמו

זו עבודה העולם. עניני עם גם לעבוד צריך
להסתגר לא א. דרכים: בשני להתבצע צריכה
העולם שגם לדאוג אלא האישית, בסביבתו

ב. ולקדושה. לשכינה ראוי מקום יהיה הגדול
אל האישית, בעבודתו עוסק הוא כאשר גם

תפילה תורה, ללימוד בהתמסרות להסתפק לו
העיסוק בתחומי שגם חובה אלא מצוות, וקיום

שנתונים גשמיים לדברים הקשורים שלו
לאלוקות. קשר יהיה בהם גם העולם, להגבלות
לשליחות ביחס ביותר רלוונטי נהיה הנושא כל

הרבי פני את לקבל – כיום עלינו המוטלת
כי לוודא יהודי כל על צדקנו. משיח שליט"א

זהותו מוכרת הקרובה ובסביבתו בביתו רק לא
בשורת את להפיץ עליו אלא המשיח, של

בכדי להגיע, יכול הוא אליו מקום בכל הגאולה
המשיח המלך מיהו ידעו אנשים שיותר שכמה

מלכותו. את לקבל ויוכלו
(145 עמ׳ ג׳ חלק [המתורגם] 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

חתונת לרגל אקסלרוד שי' משה ר' למשפחת
מושקא חיה עב"ג שי' מענדל מנחם הת' הבן

מיידנצ'יק שי' נחמן ר' למשפחת תחי'

ה'תשע"ג שבט כ'
בישראל נאמן בית - ביתם יהא

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

טוב מזל ברכת
שיחיו שיינא מרת וזוגתו יריב ר' למשפחת

אלוני
שיח' ה' בצבאות החיילים התאומים, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת



שעבר בשבוע חב"ד בית פתיחת
בת"א-יפו, כביר תל בשכונת

מחפוץ שמואל הרב עבור היוותה
נאותה הזדמנות המקום, מנהל

לרבי הכתיבה אודות לספר
באמצעות המשיח מלך שליט"א

קודש. האגרות
כותבים שאנשים רבים "במקרים

מלך שליט"א לרבי באמצעותנו
בסופו היה מה יודע אינני המשיח,
העניינים, הסתדרו כיצד דבר, של

שהפונה בטוחים שאנו למרות
הזדמן לאחרונה להיוושע. זכה

שארע למה מקרוב, עד להיות לי
בהמשך.

הקבוע השיעור ממשתתפות אחת
נועה, מרת אשתי שמוסרת

אל איתה יחד לכתוב ביקשה
מלך שליט"א הרבי

לנוכח המשיח.
הכלכלית המצוקה

נמצאים. הם בה
השיעור, לאחר אכן

לאחר האשה
מילות כמה שקבלה

ישבה הדרכה,
כשהיא לכתוב
שמזה מפרטת,
ארוכה תקופה

עבודה לה שאין
ובעשרה מסודרת

ללא היא האחרונים החודשים
השלכות לו שיש דבר כלל, עבודה

ומבקשת המשפחתי. המצב על
מסודר. פרנסה מקור למצוא

אחד את לעצמה בחרה האשה
כרך זה היה קודש, האגרות מכרכי
מורנו אדוננו "יחי הכריזה היא ג'.
ועד" לעולם המשיח מלך ורבינו

באקראי המכתב את והכניסה
הספר. לתוך

כי התברר הספר, את כשפתחו
פ'- בעמוד שהתקבלה התשובה

אשתי האידיש. בשפת כתובה פ"א
בתשובה להסתכל ממני בקשה

המכתב. תוכן את עבורה ולתרגם
הרבי שולח האחד במכתב

לאחד המשיח מלך שליט"א
ה"מרכז בפעילות התומכים

של תמונתו את חינוך", לעניני
יוסף רבי האדמו"ר הקודם הרבי

עמוק הערכה כביטוי וזאת יצחק,

על בהמשך החשובה. לעזרתו
של בפניו ההסתכלות חשיבות

כח נתינת המהוה דבר קדוש, אדם
והמצוה. התורה בדרך להליכה

הרבי של תמונה הוצאתי זה בשלב
ומסרתי המשיח מלך שליט"א

את "תחזיקי התמונה. את לאשה
תביטי לזמן מזמן אצלך, התמונה
להמשיך כח, המון לך יתן זה בה.

לבב". וטוב שמחה מתוך
מלך שליט"א הרבי השני במכתב

שולח הוא כי מודיע המשיח,
של סך על שיק מסויים, לאדם

חסד. כגמילות דולר! 5,000
אדם אותו את מברך הוא בהמשך
בלע"ז) אצולה (תואר גר"ף להיות

התיבות ראשי את לו ומבאר
זה: תואר של באידיש,

פרום. רייך גוט,
"טוב" פירושו גוט

לעבודת וכוונתו
רייך הצדקה.

"עשיר" פירושו
לנתינת רומז

כספים, מעשר
"עשר חז"ל כלשון

בשביל תעשר
ו"אין שתתעשר"

בדעת". אלא עשיר
"ירא פירושו ופרום

ידי על שמים",
לאהבת מגיעים בדעת העשירות

כפשוטה. לעשירות ועד ה' ויראת
הבלתי הברכות גודש לנוכח

רק שלא כנראה לה, אמרתי רגיל,
אלא מתאימה, עבודה שתמצאי

צפויה. בלתי כספית לעזרה תזכי
מספר חלפו המכתב כתיבת מאז
לספר באה כשהאשה שבועות,

עבודה מצאה שהיא בהתרגשות
מה זמן לפני אבל... מתאימה.

כשהיא הכנסה, ממס מכתב קיבלה
עכשיו?! רוצים הם מה תוהה

שהפעם התברר, לתדהמתה אך
אלא לשלם, צריכה אינה היא

חישוב שלאחר לה, מודיעים הם
בסך מס החזר לה מגיע מדוייק,

!!! ש"ח 5,000 של
החלק שהתקיים שלאחר ברכותנו,
הברכה המשך גם יקויים הראשון,

פרום. רייך גוט, גר"ף: להיות

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
מושקא חי׳ה מרת הצדקנית הרבנית הסתלקות יום הוא ה׳תשמ״ח, שבט כ״ב

המשיח. מלך שליט״א הרבי של ורעייתו הריי״צ אדמו״ר בת נ״ע
התחילה זה ביום כי המשיח, מלך שליט״א הרבי מגלה מלכות׳ ה׳דבר בשיחת

והשלימה: האמיתית הגאולה להבאת בעבודה, חדשה׳ ׳תקופה

צדקניות נשים בזכות
– יותר גבוהה לדרגא כך אחר מגיעים גופא ...בזה
ואף הבירורים, כל עבודת בסיום כבר שאוחזים
רק וצריכים וכו', הכפתורים" את "צחצחו כבר
השלימות – צדקנו משיח לקבלת מוכנים להיות
שפועל לעשר), בערך שלא (לגמרי עשר דאחד
כמרומז – הוא) ענינו (מצד דעשר ואיחוד חיבור

.. . שבט בכ"ב
שבט כ"ב לאחר שנתווסף החידוש לפעול שמקבלים הכוח יובן זה ...על-פי
עשר דאחד הגילוי את לקבל ומוכשר מוכן יהיה (עשר) העולם שגם –
בגאולה השלימות, בתכלית בתחתונים יתברך לו דירה מעולם), (שלמעלה

והשלימה: האמיתית
עצמותו עם חד" "כולא (שהיא דבני-ישראל הנשמה שעצם זה על-ידי
בשם (כמרומז שלו פנימיים הנפש כוחות בעשר בגלוי נמצאת יתברך)
זה הרי כנ"ל), עשר, אחד לחודש כ"ב – היום במספר להרמז נוסף הנפטרת,
(שמתבטא ההשתלשלות סדר לכל ועד בעולם, לפעול הכוח את גם לו נותן
בחושבן", ולא חד הוא "אנת עשר, דאחד וגילוי ההמשכה את בעשר),
לו יתברך, לו דירה יהיה – הם עניינם מצד תחתונים – העולם שכל כך

לעצמותו.
בנוגע דווקא מתבטא שבט) (דכ"ב החידוש מדוע יובן הנ"ל על-פי

דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בתו של) (הסתלקותה
באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר חז"ל אמרו מצרים, שבגאולת כשם
לבוא העתידה להגאולה בנוגע גם הוא כמו"כ ממצרים", ישראל נגאלו הדור
בשכר שתהי' נפלאות"), אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי כתוב (שעלי'
אלא נגאלים הדורות "אין כמארז"ל הדור, שבאותו צדקניות נשים ובזכות
ז"ל האר"י בכתבי המבואר ע"פ ובפרט בדור". שיש צדקניות נשים בשכר

מצרים. יוצאי דור של גלגול הוא בגלות האחרון שדור

האחרון השלב
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של המיוחדת להשתדלותו מהטעמים א' שזהו
תורה היהדות, ענינו בכל ישראל, ובנות דנשי והדרכה בחינוך דורנו
כי - חוצה המעינות והפצת החסידות תורת בלימוד - כולל- ומצוותי',
עבודתן ביותר אז נוגע לגאולה, הראשון והדור לגלות האחרון דור להיותו

הגאולה. תבוא שבזכותן ישראל, ובנות נשי של
דורנו נשיא על-ידי שנתחנכה עצמו, דורנו נשיא של לבתו בנוגע עאכו"כ
מבנות שכו"כ ובפרט ממשיכה, השפעתה הסתלקותה לאחרי ואף וכו'.
חיים כנשמות חי', דוגמא משמשות הנהגתן וע"י שמה, על נקראות ישראל,
של (כבתו ובדוגמתה הוראותי', וע"פ רוחה לפי התחנכו שהן חיים, בגופים

דורנו). נשיא
נפעל בתו) של הסתלקותה (יום שבט כ"ב שאחרי לכך הטעם לומר יש עפ"ז
כי להגאולה, בתחתונים) יתברך לו (כדירה העולם בהכנת האחרון השלב

ישראל. ובנות נשי ובשכר ע"י נעשה זה ענין שלימות

ה׳תשנ״ב) שבט, כ״ב ב׳ ויום וליל שבט, כ״ף יתרו, (ש״פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יג. פרק

אלו. בפרקים נזירות.. הל'
א. פרק
ב. פרק

נזירות הל' הפלאה, ספר
ג. פרק
ד. פרק

ה. פרק

אלו. בפרקים ומלחמותיהם.. מלכים הל'
א-ג. פרק
ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

לא מחזור - הרמב"ם סיום - י-יב פרק

החמה. שנת המצות.. כל וגו'. אז

לו. אין ראשונה.. מצוה א עשה. מצות

עשה בין הם.. אלו מצוה.. א תעשה. לא מצות
תעשה. לא ובין

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרום רייך, גוט, גר"ף: להיות

במייל אצליך הגאולה שיחת

נפש פיקוח עם הקשור ענין על מדובר כאשר
תהי', לא הי' מישראל, וכמה כמה של ממש

אפילו למכור שאסור ערוך בשולחן ברור דין פסק ישנו שאז
פיקוח עם קשור שזה מכיון ישראל, מארץ אחד אחד שעל
תשל"ח) משפטים ש"פ (מוצאי נפש.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש אתפיקוח מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

מחפוץ שמואל 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

והברכה התודה
הזקן אדמו"ר כ"ק להילולת המאתיים שנת לרגל ואירוע בכינוס המשתתפים לכל

ים בת התרבות היכל בא, פר' שבת מוצאי ערוך, והשולחן התניא בעל

האירוע: בהפקת המסייעים ולכל
עיריית ראש מ"מ בוסקילה, אורי מר בת-ים; העיר ראש לחיאני, שלומי מר
מצאצאי הרטמן צבי הרב מורשת; מח' מנהל טרבלסי, ניסים מר בת-ים;

רוט אריאל הד"ר בר-אילן; מאוניברסיטת גוטליב יעקב ד"ר הרב הזקן; אדמו"ר
בירושלים העברית מהאוניברסיטה דהן אלון ד"ר בר-אילן; מאוניברסיטת

חב"ד בית וצוות ים בת חב"ד בית מנהל - ציק זמרוני הרב

והברכה התודה
ה'תשע"ג שבט י'-י"א לרגל הארצית בהתוועדות המשתתפים לכל

לציון בראשון 'בראשית' אולמי

האירוע: בהפקת המסייעים ולכל
סוכנות סויסה דוד ר' לוגאסי, יהודה הרב נתן, אבי הרב שאער, ראובן הרב
הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב ים: בת חב"ד בית צוות ים. בת ביטוח
הת' פרישמן, בנצי הרב דרור, איתמר הרב לוין, יצחק יוסף הרב רווה, מנחם

הקודש בארץ חב"ד מישיבות והתמימים טויטו חי חיים

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר - ציק זמרוני הרב

התגלות אחת: נקודה של כינוס

לתכלית מביאות ומצוות תורה
להתרכז בעדו המפריעות מחשבות אודות כותב

מבפנים, הלימוד הוא לזה שמהעצות ידוע בלימוד,
הספר יהיה וסברא במחשבה שמע[י]ינים בעת ואפילו

זה דרך ועל הענין, באותו לפניו פתוח הקונטרס או
לתפלה. בהנוגע

הרי תכלית, אודות מחשבות אודות שכותב ובמה
את הזן התורה: מן שהיא הזן ברכת נוסח ידוע

מובן שמזה וברחמים ובחסד בחן בטובו כולו העולם
תורה בלימוד ושקידה בהתמדה הוספה ידי שעל

בזה ית' ה' בברכות מתוסף בהידור, מצותיה ובקיום
כשיבוא טובה להתסדרות בהנוגע גם ובזה בכלל

תלכו בחקתי אם הכתוב, דבר מלא ומקרא לזה, הזמן
בתורה, עמלים שתהיו מהספרא, והוא (ופירש"י

- וגו' ונתתי גו' תשמורו מצותי ואת דוקא) עמלים
ו׳תלב) (מאגרת בפרשה. האמורות הברכות ככל

החתונה להוצאות כסף
ותוכנו, הוא, בשמו הכתוב שי' בנו... למכתב מענה

עצמו על וקבל שליט"א, בנו... את שידך אשר
שלמעלה דבר שהוא אף בזה, הקשורות ההוצאות

בזה. עזרה דבר על ושואל מיכולתו,
הרי מיכולתו, למעלה דבר שהוא שכותב מה והנה

להשיא חייב שהאב חיים, תורת תורתנו שהורה כיון
בא הקב"ה שאין כן גם והודיעה אשה, בנו את

תורה פי על שההוצאה בודאי בריותיו, עם בטרוניא
שאף האדם, ביכולת הוא זה, חיוב בקיום הקשורות
יכולתו בשר בעיני רואה אינו שעה שלפי שאפשרי

ו׳תלח) (מאגרת זו.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

התקיימה שבט, לי"א אור שעבר, שלישי ביום
והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
- שבט יו"ד-י"א לרגל המרכזית ההתוועדות -
מלך שליט"א הרבי של מלכותו לקבלת שנה 63
אנשים אלפי ערוכים. שולחנות סביב המשיח,

במה 'בראשית' אולמי את גדשו וטף נשים
קבלת חסידות, התקשרות, שכולו לאירוע שהפך

להתגלות. ודרישה המלכות
גאולה ב"יריד כבר נפגש לאולם שזרם הרב, הקהל

מוצרי לרכוש ניתן היה שבו ססגוני, ומשיח"
דוכן הוצב היריד במרכז עדכניים. ומשיח גאולה

"קבלת מבצע לקראת החלוקה חומר להצת מיוחד
ע"י שבט י"א ביום המתקיים הארצי המלכות"

הגאולה. בשורת להפצת הארגונים
באולם מקומו את לתפוס הקהל החל מכן לאחר

לוי הקלידן לצלילי ערוכים, השולחנות ליד
המנחה הודיע האירוע, תחילת לקראת אוטינסקי.

הנעים שוב לאחריה אשר "ערבית", תפילת על
מתחיל שהקהל תוך אוטינסקי, לוי הקלידן

מקומותיו. את לתפוס

בערבית חסידות
מוסדות מנהל פרישמן בנצי הרב הכינוס, מנחה
חשיבות על בדברים פתח בת-ים, חב"ד חינוך
את ההתוועדות. מטרת ועל בשבט, י"א היום
המשיח מלך שליט"א הרבי של התהילים פרק

שליח - בניטו נחום הרב מיוחדת בהטעמה אומר
כעת שבצפון. בשלומי המשיח מלך שליט"א הרבי
המשיח מלך שליט"א הרבי הזמנת לשלב עוברים
דנחלת מאנ"ש לוי משה הרב עורך אותו לכינוס,

פורץ הקהל כשבסיומה רב, ברגש חב"ד, הר
שיף. אוריה הזמר בליווי אדוננו" "יחי בשירת

הפסוקים, י"ב לאמירת עולים השם, צבאות ילדי
זילברשטרום יצחק יוסף הרב מתכבד מכן לאחר

ב"דבר בלוד, חב"ד דחסידי אנ"ש משפיע -
מלכות".

בשנת נמצאים בה זו מיוחדת לשנה כמתאים
אל עלה הזקן אדמו"ר הילולת לציון ה-200

לקהל מספר כשהוא רובינזון אברהם מר הבמה
לערבית, בתרגום התניא של מיוחדת הדפסה על

זה שמעשה המשיח מלך שליט"א הרבי אמר עליה
ישמעאל. קליפת את ישבור

ישראל בעם התעוררות
עם יחד הזמר לבמה, שוב עולים מכן, לאחר מיד

חסידי לריקוד ממקומו הקהל את מרימים הקלידן
הישיבה. מקומות לכל מסביב

האדמו"ר נכד - שנייבאלג שלום ישראל הרב
העולם הסתכלות על דיבר רחובות, מקרעשטניף

ישראל עם של צימאונם ועל לגאולה בהקשר
פשרות! שום בלי הגאולה מסר את לקבל

עקיבא "בני ישיבת ונשיא מייסד גד, בא יוסף הרב
להירתע שלא ומעודד ברכה דברי נושא -נחלים",
אדוננו"... "יחי בהכרזת ומסיים וכו' קשיים מפני

מלך שליט"א מהרבי הדולר שטר את מציג המנחה
נערכת עליו והצלחה", ל"ברכה שניתן המשיח,

ש"ח. אלפי על פומבית מכירה
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר

מלך שליט"א הרבי שליח ציק זמרוני הרב
אחד כל ע"י המלכות קבלת על מדבר המשיח,

שבט. י' של זה באירוע במיוחד ואחד

לשטח יוצאים
הרב בצרפת, השלוחים מותיקי מיוחד, אורח

מופת סיפורי שלשה מספר מגרנובל, לחיאני יחיא
הרבי בשליחות עובדא" הווה "בדידי לו שאירעו

המשיח. מלך שליט"א
השלט על קצרים דברים נושא חיון אילן הרב

מעביר אשר איילון בצומת אמש שנתלה החדש
אלפים למאות הגאולה מסר את יום מידי

שם. העוברים
עלה לסיום

יצחק לוי
קרישנזפט

אודות שדיבר
הארצי המבצע

ע"י שנערך
המשותף המטה
הגאולה. להבאת

יעקב הרב
"מתקשרים המבצע של הגרלה ערך לנצ'נר

הקהל פורץ מכן לאחר ומיד וממריאים".
לעבר פונה רובו כשבמקביל סוערים בריקודים

הארץ. לערי הקהל את המפזרות הרבות ההסעות
לתוך חסידית להתוועדות נותרים רבות עשרות
אמיתית גאולה העיקרית: הנקודה סביב הלילה

נאו. ושלימה

הרב מהקהל חלק

גדר פורצת שמחה


