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אנו האם מעניינת: שאלה בפנינו, תציב השבת
דווקא באקטואליה? או בהיסטוריה עוסקים

מציב סיני, הר למעמד והמרשים החווייתי התיאור
הנילווה: התיאור בהנצחת טעם מה השאלה: את

שופר וקול ההר על כבד וענן וברקים "קולות
ואת הקולות את רואים העם "וכל מאוד", חזק
וירא עשן ההר ואת השופר קול ואת הלפידים

מרחוק"? ויעמדו וינועו העם
לוח את להנציח נועד הוא כן כשמו תורה, מתן

לשון "תורה ההוראות,
לבני הקב"ה של הוראה",

הוראות בספר ישראל.
התוכן את להנציח חשוב

ההתרחשויות את ולא
לו? שנילוו החיצוניות

מראש ידעו כבר
על מצביעים בחסידות

של תוכנו נוספת: שאלה
מובן. אינו סיני, הר מעמד

החידוש מהו לכאורה,
הדיברות? בעשרת שיש

בדברים הרי מדובר
בחיי ויסודיים פשוטים

תגנוב", "לא כגון האדם,
ידועים היו כבר אלה ציוויים וכו', תרצח" "לא

ישראל? לבני במילא
ואמר, שגזר למלך "משל חז"ל: כך על עונים

יעלו לא וסוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני
תורני מידע לספק נועד לא תורה מתן לרומי".

ידועים. כבר היו הדברים אינפורמטיבית הלכתי,
בבריאה. מהותי שינוי לחולל נועד תורה מתן
בין נראית בלתי מחיצה קיימת תורה מתן עד

לא לגשמיות. רוחניות בין לתחתונים", "עליונים
מסיבה הזה. לעולם אלוקות ולחבר להמשיך ניתן

לפני אבותינו, מעשי זו,
אומנם היו תורה, מתן
אבל טוב, ריח בבחינת
ואחיזה, ממשות נטול
ונמוג. המתנדף כריח

המצווה, מעשה בשעת ידם על האלוקות המשכת
לא המצוה, עשיית בגמר הגשמי. לדבר חדרה לא
חזר הדבר שהיא, קדושה כל הגשמי בדבר נותרה

רגיל. חולין חפץ להיות
בין הגזירה אותה את הקב"ה ביטל תורה, במתן רק

ליתן "כשביקש חז"ל: ובלשון לגשמיות, רוחניות
התחתונים ואמר הראשונה גזירה ביטל התורה
ואני לתחתונים, ירדו והעליונים לעליונים יעלו

סיני". הר על הוי' וירד שנאמר המתחיל
שלומד יהודי כל מעתה,

ומחבר ממשיך תורה,
ועד לעולם, אלוקות

גילוי את שממשיך
לעולם כאן ית', עצמותו

והחומרי. הגשמי הזה

עצמותו גילוי
עורכים אלה בימים

את ישראל בקהילות
הרמב"ם סיום חגיגות
ביעוד המסיים היומי,

לא הזמן "ובאותו
ולא רעב לא שם יהיה

קנאה ולא מלחמה,
וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה ותחרות,

העולם כל עסק יהיה ולא כעפר, מצויין המעדנים
ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת אלא

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

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
העולם ל"הצפת" המעשית הדרך מבחינתנו,

רבים תורה, שיעורי הקמת הינה תורה, בלימוד
תורה ושיעורי לעצמו תורה שיעורי שיותר. ככל
חדשה "תורה משיח של בתורתו ובפרט לרבים

אינו תורה, שיעור כל של יחודו עיקר תצא". מאתי
העובדה בעצם אלא הנרכש, התורני המידע בכמות
אלוקותו גילוי להמשיך זוכים אנו התורה שבלימוד

נאמר: עליו הגשמי זה לעולמנו ועד לתוכנו ית'
בתחתונים", דירה ית' לו להיות הקב"ה "נתאווה

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

עקשנים דרושים
פרסומי, מיזם עלה לאחרונה

צפיה המאפשר מיוחד לאתר המפנה
הרבי של קודש בשיחות חופשית

גאולה בנושא המשיח, מלך שליט"א
שיחת נמצאת המדור, בראש ומשיח.

המיזם במסגרת תשנ"ב. ניסן כ"ח
הכיתוב ועליהם מודעות הופצו

בר-קוד ובתחתיתם עקשנים" "דרושים
הנייד, הטלפון באמצעות שסריקתו

הדף, הפצת לאתר. האדם את מכניסה
את לסרוק ושבים לעוברים מאפשרת

באמצעות הפרסום שבדף הברקוד
לפרטים: לאתר. ולהיכנס הנייד, הטלפון

mesiahcard@gmail.com

וכללית פרטית גאולה
החוברות של מוגבל מלאי נותר
המהודרות החוברות לטוהר", "צוהר

האהבה סוד את הרחב לציבור מנגישות
להשגת המשפחה. טהרת - היהודית

03-960-1981 בטל: החוברת
ateret770@gmail.com

לונדון משיח בית
הרב בראשות בלונדון משיח לבית

בחורים דרושים הכהן יצחק חיים
לשלב ניתן המעיינות. להפצת רציניים

לרבנות. לסמיכה בלימוד השליחות את
Fax 020 8800 0770 0770 8802 020

email: enquiries@chabad-uk.
com www.chabad-uk.com

בין שיותר, ככל רבים תורה, שיעורי הקמת הינה תורה, בלימוד העולם ל״הצפת״ המעשית הדרך
תצא״. מאתי חדשה ״תורה משיח של בתורתו ובפרט לילדים, ובין לנשים בין לגברים,

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

(17.1.14) (5774) ה'תשע"ד שבט ט"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

עצמותו את להמשיך
התורה! בלימוד ית',

980

״הכח מחקרו על הארצי הרמב״ם בסיום שהרצה בנטואויץ׳ יונתן ד״ר
משיח פני מקבלת האקדמיה הספר את מקבל החומר״, את המקיים

הבורא זה היש - מודה מדע חוקר



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

  
   

   
    
   
   
   
   

   
   
   

    

לשעבר אני היבשה, על אני הים, על אני
לעולם אני לעולם-הזה אני לעתיד, אני
(מכילתא) הבא.

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

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

מחזרני. הוא
אמרתי בסיני לישראל: הקב"ה אמר כך

אלוקיך", ה' "אנוכי אחת פעם לכם
אומר אני הגאולה) (=בזמן ובירושלים

הקב"ה לפיכך "אנוכי"... פעמים שני לכם
(ישעיהו שנאמר 'אנוכי', פעמים ב' מנחמכם

מנחמכם". הוא אנוכי "אנוכי יב) נא,
יתרו) לפרשת ראובני מילקוט ישעיה (ילקוט

כולה, התורה כל ניתנה תורה מתן בשעת
שבה. 'הנסתר' החלק וגם 'הנגלה' החלק גם

בנסתר, אז היה דתורה" "נגלה אדרבא:
כ, שמות בעל-הטורים )ראה שידוע כפי
(620) תר"ך ישנן הדברות שבעשרת יג(
- המצוות תר"ך רמוזות שבהן אותיות
(7) וז' דאורייתא מצוות (613) תרי"ג

המצוות שכל כך ,(620 (סה"כ דרבנן מצוות
ובנסתר. ברמז רק הדברות בעשרת כלולות
שבתורה, הנסתר החלק דווקא זה לעומת
אז ראו ישראל בני כל שכן בגלוי, אז היה
התורה. פנימיות זו מרכבה", "מעשה את

תשי״ג) השבועות, חג שיחות. (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:39 4:24 ירושלים
5:41 4:38 תל-אביב
5:39 4:28 חיפה
5:43 4:42 באר-שבע
5:40 4:37 ניו-יורק

     
     

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

בהתגלות ומהות עצמות

תורה. מתן - הוא פרשתנו של העיקרי עניינה
טרם עוד ישראל בני הובטחו עליו יחודי, אירוע

האלוקים את תעבדון "בצאתכם ממצרים גאולתם
הר במעמד האלוקי הגילוי אופי הזה". ההר על

באש בוער הר וברקים... "קולות שכלל: סיני
בעצם מהו השאלה, את מעורר שופר", קול ...

המצדיק הדברות, עשרת בשמיעת הגדול החידוש
והברקים? הקולות הרעש את כביכול

פשוטים, דברים הם הדברות עשרת לכאורה
שכליות מצוות הן אלו כו" תנאף לא תרצח "לא
גם אותן וקיימו העולם, וישוב לקיום הנוגעות
ט'), פרק מלכים הלכות רמב"ם (ראה מתן-תורה קודם

לכן קודם ועוד נח, בהן שנצטוו מהמצוות כחלק
הראשון? אדם -

בעצם התחדש מה השאלה, את מחזק זה כל
תורה? מתן - סיני בהר יחודי מעמד באותו

תורה שבמתן החידוש
ג) טו, (במדבר תורה" ב"לקוטי מבאר הזקן אדמו"ר

גילוי להיות "כדי היא התורה" נתינת "תכלית כי:
שהיא בתורה המלובש כו' ממש ב"ה אין-סוף אור
והוא המדע הוא כי אחד וחכמתו והוא ית' חכמתו
גשמיים בדברים למטה זה גילוי להיות כו', היודע
האלה, הדברים כל את אלקים וידבר וזהו דוקא,

הוא אנכי להיות דהיינו אלקיך, ה' אנכי לאמר כדי
שיהי'ה עד גילוי בבחי' ממש ית' ועצמותו מהותו

אלקיך". נקרא
(תנחומא חז"ל דברי הם הזקן, אדמו"ר לדברי הרקע

תורה. מתן עד העולם של ואפיו אודות טו) וארא

בין ההפרדה גזירת קיימת הייתה תורה מתן עד
גשמיות. לבין רוחניות בין ל"תחתונים", "עליונים

המימד בין קבוע חיבור על לדבר היה ניתן לא
הגזירה נתבטלה תורה במתן רק והגשמי. הרוחני
אלוקות ומעתה ותחתונים עליונים בין וההבדלה

למעלה. יתעלה והגשמי למטה להתגלות תוכל

הוא, כן אם תורה במתן העיקרי החידוש
הנרמזת הבריאה, מגדר שלמעלה שהאלקות
בדברים למטה ותתגלה תומשך - ב"אנוכי"

"לא כגון: הפשוטים בדברים - דוקא גשמיים
העולם קיום עם וקשורים כו'", תנאף לא תרצח

'אלוקים'. שם ע"י שנברא

הבחינות שתי חיבור
ביחס גם השלכות היו שהתבטלה, זו לגזירה

דרגות: שני (בכללות) ישנם בתורה עצמה. לתורה
בעל וכלשון לעולמנו, ירדה שתורה כפי (א)

ממדרנה המדרגות בסתר ירדה "נסעה התניא
שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות מדרגה
בדברים (עד זה" עולם ועניני גשמיים בדברים
הדרגה זו - וכיו"ב) תרצח" "לא כמו פשוטים

וערך שייכות לה ויש שקשורה כמו בתורה
לעולם.

בהיותה - ומקורה בשרשה היא שתורה כמו (ב)
וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו

גנוזה "חמודה ב): פח, (שבת חז"ל ובלשון אחד,
וסדר מעולם לגמרי בערך שלא - לך" שגנוזה
של ספירות לעשר ביחס (אפילו השתלשלות

כו'). קץ אין מספירות גם ולמעלה האצילות עולם

ית׳ עצמותו גילוי
את לנו ש"נתן - הוא תורה שבמתן והחידוש
בחינה אותה הקב"ה) (של ש"תורתו" תורתו",

גנוזה ("חמודה מעולם לגמרי ערוך באין שהיא
ש"נסעה כמו בתורה לנו" "נתן - לך") שגנוזה

כלומר, גשמיים", בדברים שנתלבשה עד כו' וירדה
בהתלבשות שהיא כמו שלפנינו, זו שבתורה

שהיא כמו התורה ישנה העולם, עניני עם וקשורה
קוב"ה. עם חד שהיא כפי בשורשה,

ההפכיים הענינים שני את ולאחד לחבר והכח
ותורה מהבריאה שלמעלה ואלוקות תורה -

ית׳ מעצמותו בא בבריאה, שבהתלבשות ואלוקות
כביכול עצמו את שהכניס כפי משניהם, שלמעלה

דבר חד, כולא וקב"ה שאורייתא מכיון בתורה:
העניינים, מכל שלמעלה ית' עצמותו עם אחד

ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה שיתגלה
ה׳תש״נ) שבט כ״ב יתרו פרשת שבת (משיחת

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רחל ורעיתו דוד לר'

שי' דביר
הבן להולדת

שי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

ע"ה משה דוד ב"ר מאיר יצחק הרב

ערנטרוי
ה'תשע"ד שבט י"ב נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

נשמת לעילוי

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי

יד) כ, (יתרו רואים העם וכל

טוב מזל ברכת

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי



שאנו ככל להודות, חייבים
הגאולה, בזמן יותר מתקדמים

היום בחיי ומתגלה הולך כך
הפרטית השגחתו שלנו, יום

מאתנו אחד כל המלווה יתברך
לפקוח רק ושעל. צעד כל על

העינים. את
דהן אושרי פנינה מרת מספרת
הינה לעבודה, "חברתי מצפת.

מהקריות. המקורבות אחת
היא בינינו, ההיכרות במהלך

נושא על אחת לא שמעה
מלך שליט"א לרבי הכתיבה
האגרות באמצעות המשיח

קודש.
ההזדמנויות באחת

אלי פנתה היא
שאסייע ובקשה

בקשה בכתיבת לה
אם היא עבורה.

ובקשה הורית חד
קשיי לנוכח ברכה

שלה. יום היום
התקבלה התשובה

ה' בכרך עבורה
היה פח-פט, עמ'

שתוכנו באידיש מכתב זה
מפתיע היה חופשי), (בתרגום

עבורה. למדי
לחייל התייחסה התשובה

על הסבר וכללה בצבא הנמצא
הנחת מצוות של העניין גודל
היותה מלבד אשר התפילין,
הרי יתברך, ה' ממצות אחת

ימים. לאריכות סגולה בה שיש
צבאית במסגרת שנמצא וכמי
מפני להתגונן לומד החייל בה
ח"ו, פגיעה, של אפשרות כל
להשתדל עליו שבוודאי הרי

זו. במצוה חבריו על להשפיע
את להניח אפשרות אין ואם
לעשות ניתן בבוקר, התפילין

עד כולו, היום במשך זת
החמה. שקיעת

מופתעת הייתה חברתי
והוא בן לי יש "אכן לחלוטין.
אצל חי הבן כיום בצבא. חייל

נותרו שלו והתפילין אביו
בבית...". אצלי

הייתה המיידית החלטתה
לוודא עליה לראש לכל כי

נתנה היא כשרות. שהתפילין

תוצאות כאשר לבדיקה, אותם
למדי, מאכזבות היו הבדיקה

פסולות. היו התפילין
אין כפולה, היא שלי "הבעיה

לרכוש כספית אפשרות לי
צריך ומישהו תפילין זוג עבורו

בנושא". איתו לדבר גם
לה הצעתי השני, לעניין ביחס

באיזור חב"ד לבית שתפנה
שאחד ותבקש בנה מגורי

הבן. עם לדבר ינסה הפעילים
המימון. בעיית נותרה ואז

ולבקש, שוב לכתוב החלטנו
תפילין. זוג לרכוש שתצליח

התשובה
בכרך שהתקבלה
הייתה פא ע' ג'

פחות לא מדהימה
מהראשונה:

לשיחתנו "בהתאם
מצורף הטלפונית,
סך על שיק בזה

אלף חמש של
($5000) דולר

חסדים..". כגמילות
שגם בטוחות, היינו כעת

מקומו על יבוא הכספי הנושא
כיצד. לדעת מבלי בשלום,

פרשת שבוע, באותו עוד ואז
שיחת של 976 בגליון שמות,

"אור במדור פורסמה הגאולה,
הרב אודות כתבה, החיים"
ארבע, מקרית נחשון יוסף
כמה של בעזרתם שהקים

המסייע ארגון מצרפת, נדבנים
ועוד. צה"ל לחיילי בתפילין
השגחה של ענין בזה ראיתי
כתובת עפ"י גלויה. פרטית

שהוצגה האלקטרוני הדואר
עם קשר יצרה חברתי בכתבה,
השתלשלות את וספרה הארגון

עזרתם. את ובקשה הענינים
רק חיובית, הייתה תשובתם

המרחק. בעיית עדיין שנותרה
בסביבות פועל הארגון

בקריות. היא ואילו ירושלים
השגחה הייתה בזה גם אבל
לפתע כאשר גלויה, פרטית
יהיה הארגון שנציג התברר
הקריות. באיזור יום בתוך

ליעדן. הגיעו התפילין ואכן,

מלכות" הדבר להפצת מהמטה דיקשטיין אביגדור הרב עם

בראשל"צ בלוודר באולמי שבט י'-י"א והתוועדות בכינוס

שליח כל של האמיתי הדלק
אחד כל "טנקים". המוני של חניון ממש שלוחים, המוני כאן נמצאים
תפילין, למבצע הדרוש, כל את לו יש ממש. מבצעים" "טנק כמו הוא
ספרי כשרות, מבצע מזוזה, מבצע
את יש אחד לכל משיח. מבצע קודש,

שלו. הפרטי הטנק
שונים. ממודלים טנקים כאן יש
וישנים יותר ישנים טנקים כאן יש
יש לדבר. באנו זה על לא אבל פחות,
הדלק. וזה לכולם משותף אחד דבר
משנה ולא הטנק גודל מה משנה לא
לא הוא הדלק בלי בתוכו. יש מה
יכול ואולי בחניון יעמוד הטנק יזוז,
והדלק ילך. לא זה הדלק בלי למרחקים להגיע אבל משהו, שם לעשות

אחר. דלק לנו אין המקורי! מלכות" ה"דבר זה שלנו, הטנקים של
בחסידות, וגדוש מלא להיות יכול חסיד מקושר, להיות יכול חסיד
ה"דבר בלימוד בשבוע פעם לפחות של קביעות לו תהיה לא אם אבל
אותה. רואה לא עיוור שרק נקודה, זו יזוז!! לא שלו הטנק מלכות",
את ללמוד שמקפידים אנשים על תסתכלו ושמאלה. ימינה תסתכלו

שלנו. הדלק זה וכו'. שמדלגים אנשים לעומת מלכות, הדבר
הרבי של מלכותו את עלינו מקבלים אנחנו שבו היום זה שבט, י'
הרבי של חסידים שלהיות לדעת עלינו המשיח. מלך שליט"א
מחוייבויות. מאתנו שדורשת כבדה אחריות וזו המשיח מלך שליט"א

זה. את לומר צריך
זה. את לומר צריך מחוייבויות. אתה יש אבל עצומה זכות אומנם זו
המבצעים את ולהפיץ אמיתיים, שלוחים להיות רוצים אנחנו אם
עוברת שדרכו השער דרך המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושים
משיח פני קבלת זה מה ללמוד חייבים אנחנו השליחות, עבודת כל

מלכות. הדבר את ללמוד חייבים יום כל ולכן
אליו להגיע צריך לעשות, מה אין תחנה. יש ולדלק דלק, על דברנו
לחשוב עלינו לנו, ואיכפת לנו חשוב שהדלק וכמי איתך. הולך לא הוא
דבר ולכן לכולם נגיש אותו ועושים אותו מפתחים אנחנו כיצד
דלק. תחנות של סניפים שיותר כמה נפתח נעשה, שאנחנו ראשון

הפסקה. ללא הפעילות את להמשיך יוכל שהטנק כדי

יותר מעריכים כשמשלמים
מלכות" ה"דבר חוברת ותמימים, מעשה ואנשי חסידים ורבותי מוריי

העולם. בכל דלק תחנות הפצה של ביותר הטובה הדרך זו
המשיח מלך שליט"א מהרבי התבטאויות כמה יש אבל חשוב. זה ספר
אנשים אצל ביטוי לידי מגיעים שאינם עניינים וכמה כמה שישנם
מידי מודפס מלכות הדבר אבל ספר, לפתוח מצליחים לא שהם משום
וללמוד לכיס אותה להכניס ואפשר נגישה שהיא כך כחוברת, שבוע

בדרך. חברותא עם וללמוד ברכבת איתה
מלך שליט"א כשהרבי חינם", שווה בחינם "רפואה בגמרא מאמר יש
משלם, כשאדם וכו'. לכנסים תשלום לקבוע שיש בזה מבהיר המשיח
מלכות שבדבר בחשיבות דעים תמימי כולנו יותר. זה את מעריך הוא
מלכות" ה"דבר הזו, שהחוברת כדי אחרת! חוברת כל ולא המקורי
עצמו את לראות צריך אחד כל ובהוספה, מופץ להיות ימשיך המקורי
ומיד תיכף חשובה. בתרומה מלכות" הדבר להפצת ל"מטה כשותף

לירושלים. עננים על עצמנו את נמצא

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

. ו פרק

ז. פרק

התורה יסודי הלכות
א-ב פרקים דעות הלכות י. פרקים

ג-ה. פרקים
ו-ז. פרקים

. א פרק תורה תלמוד הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז פרקים
כוכבים עבודת הלכות

א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עובד הגאולה בשיחת הפרסום

עוד הארץ על מגין תורה, ולומד היושב בחור
נפשו. את ומסכן הגבול על העומד הבחור מן יותר

מעלתו - הגבול על העומד זה בבחור מעלה כמובן, שיש, אלא
הן מעלה, בשניהם שיש איפא, יוצא בפועל. נפש המסירות היא

הגבול. על העומדים באלה והן תורה ולומדים היושבים בבחורים
תשמ"ג) כסלו י"ט (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ישראל בני לבטחון עזרה
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

ארכיון) (תמונת נחשון יוסף הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לל ללל ל

כמשה" קם לא משה עד "ממשה

מלקות של תיקונים על האחריות
מלקות של תיקונים העורך פירוש אודות שכתב במה

שבזה, האחריות מובן כו', דבעי מאן לכל
עצמו על לקחת, שיכול בדורנו זה שמי גדול ופלא

דבעי", מאן "לכל בההוספה ואפילו זו, אחריות
בשולחן ויעוין גדול, לעיון מקום נשאר כן פי על אף
סעיף וביחוד ונפש נוף נזקי הלכות הזקן לרבנו ערוך

... שם. ד'
על להעירו איך דרך למצוא כדאי זה עם וביחד

נתגלתה שבדורנו התורה פנימיות ללמוד ההכרח
מקומות. בכמה וכמבואר החסידות, בתורת

הקודש בעבודת ולהצלחה טובות לבשורות בברכה
הערב. בישיבת וביחוד

ה׳תתקפו) (מאגרת

נשמה עליית - בבית תורה שיעורי
ברור יותר להוודע רצוני מפני שלי, המענה ונתעקב

בביתם, הלימודים לסידור בהנוגע
בקביעות נלמד השיעור אשר ידיעות לקבל לי ונעם

של חיותו בחיים למדו בם הענינים ובאותם ובהמשך
וכו'. חיים בין להבדיל ע"ה הרב בעלה

שגורמים רוח בקורת גדולה הכי המעלה זוהי והרי
כפשוטו אמות ד' באותו כשממשיכים נפטר לנשמת
הבית ובני בכללה המשפחה ז.א. רוחנים, אמות ובד'

בעולם נשמה עליית הגורם הכיוון באותו ביחוד.
נשמת לעילוי שזוהי בהדפסה ....יוזכר האמת.

הראוי את לפרסם מנת על ששלח ומהביכלען הנפטר
ה׳תתקפח) (מאגרת פירסום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלכותו לקבלת שנה 64 - שבט יו"ד-י"א
סיום ומעמד המשיח מלך שליט"א הרבי של

א', ביום השבוע צויין המרכזי, הרמב"ם
ערוכים, שולחנות סביב ארצית, בהתוועדות

האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י שאורגנה
אולמי את גדשו וטף נשים אנשים והשלימה.

"יריד דוכני נפרשו בכניסה בראשל"צ. 'בלוודר'
מוצרי לרכוש היה ניתן בהם ומשיח", גאולה

וותיקים. חדשים ומשיח, גאולה
בדברים פותח פרישמן בנצי הרב הכינוס, מנחה

של התהילים פרק את היום. חשיבות על
דורון הרב אומר המשיח מלך שליט"א הרבי
בירושלים. וגאולה משיח מרכז מנהל אורן,

לכינוס, המשיח מלך שליט"א הרבי הזמנת את
חב"ד, מכפר ניימרק יצחק יוסף הרב עורך

"יחי בשירת פורץ הקהל כשבסיומה רב, ברגש
והקלידן רוזנבאום אברומי הזמר בליווי אדוננו"

חיים. יוסף

הרמב״ם סיום
עולה הבמה אל תורה. של לכבודה מעמד

תות"ל משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב
ללימוד המחזור סיום את העורך ראשל"צ,
במענה הקהל את ומשתף היומי, הרמב"ם

שנה לשלושים קרוב לפני לקבל שזכה מיוחד
הרמב"ם. בלימוד הראשון המחזור סיום בעת

י"ב לאמירת עולים השם, צבאות ילדי
פרץ, אלעזר הרב של בהנחייתו הפסוקים
הרפז, נועם הרב נתניה. משיח מטה מנהל

את פותח בירושלים הזיתים הר לשכונת שליח
הוא בדבריו הרמב"ם, בלימוד ה-33 המחזור
לכל החסידות לימוד חשיבות אודות מרחיב

אחד.
אביגדור הרב עולה הרבנים, לדברי בהמשך

הרבי בשורת להפצת "המטה חבר - דיקשטיין
את קולחת בשפה המתאר מלכות" והדבר

שיחות עם לחיות ללמוד החסיד של חובתו
ולהפיצם. תנש"א-נ"ב מהשנים מלכות" ה"דבר

לשמש שזכה מי קדוש, מענדל מנחם הרב
חושף המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל בקודש
של הנשגב מהמעמד וסיפורים אפיזודות מספר
ע"י ראשון, יום מידי לברכה, השטרות חלוקת

המשיח. מלך שליט"א הרבי

שאת ביתר מתקשרים
תות"ל בישיבת משפיע - רייניץ יעקב הרב

ההתקשרות אפיק אודות בדבריו מפליא בלוד
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי

בני רבבות יום מידי מתקשרים דרכו קודש,
קשב ברוב האזין הקהל תבל, ברחבי ישראל
עד היה להם המפעימים, המופתים לסיפורי

אישי. באופן רייניץ הרב
את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה "ולא

החזקה" "יד ספר מסיום אלו דבריו בלבד" ה'
כהן דוד יעקב הרב של דבריו במרכז עומדים

נח לבני הבינלאומי הארגון יו"ר - יורק מניו
באו"ם. רשמית הכרה קיבל שלאחרונה

שהודפס מיוחד תניא ספר מציג המנחה
כ"ק לנשיאות היובל בשנת 770 בתוככי

נערכת עליו המשיח מלך שליט"א אדמו"ר
לכיסוי קודש כשההכנסות פומבית, מכירה

זה. ערב של הרבות מההוצאות חלק

הבריאה אחדות
לערב המרכזי הנאום של החלק מגיע כעת
תודעתי מהפך על לעמוד שמבקש מי זה,
זאת למצוא יכל בעולם המתחולל עמוק
בנטואויץ׳ יונתן ד"ר של המאלפים בדבריו

את מופלאה בבהירות ומסכם קצרים בדברים
אחדות את המשקף המדעי חידושו עיקרי
איננשטיין תורת של שילוב דרך הבריאה

זמן מעל של התובנה דרך הקוואנטים ותורת
כמדען לעולם, בורא יש כי והמסקנה ומקום
וכמי התודעה התפתחות בנושאי וחוקר מוח

למחלות מיוחדות טיפול שיטות שפיתח
את נס על ומעלה ודיכאון, כאלצהיימר מוח
של מהשלב כחלק וההבנה ההכרה חשיבות

הארץ'. כל על למלך ה' 'והיה
האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר

שליט"א הרבי שליח ציק זמרוני הרב והשלימה,
מדבר ים, בבת חב"ד בית ומנהל המשיח מלך
במיוחד ואחד אחד כל ע"י המלכות קבלת על

שבט. י' של זה באירוע
הלילה לתוך חסידית להתוועדות נותרים מאות

אישי מופת שמספר בנטואיץ ד"ר המדען עם
שמרתק עמר אלון הדין ועורך קודש, באגרות
בבית מנסיונו ההמוריסטי בסגנונו הקהל את
העוסקים נוספים שלוחים עם יחד המשפט,

והשלימה. האמיתית הגאולה בהבאת

הרב מהקהל חלק


	980

