
האירופאי משיח קונגרס
קונגרס התקיים ה-17 בפעם
מנחם בית משיח בבית האירופאי משיח
חיים הרב בהנהלת אנגליה שבלונדון,
שלוחים השתתפו באירוע הכהן. יצחק
אירופה, קצוות מכל חב"ד וחסידי
דברים שנשאו חשובים רבנים ובהם
בהתגלות האמונה הגברת את וחיזקו
שליט"א. המשיח מלך הרבי של הקרובה
במלווה שבת במוצאי נחתם הקונגרס
הרב בהשתתפות רבתי והתועדות מלכה
הרב בשיקאגו, שליח טורין אליעזר
אליהו והרב בצרפת, שליח פשטר פנחס

מאטליה. בורונשטיין

טבת ה׳ הבהיר יום
הבהיר ליום שנה שלושים לרגל
בו היום הספרים", "פדיון יום טבת, ה'
על בארה"ב, הפדרלי המשפט בית פסק
כדין שלא שנלקחו הספרים כל החזרת
רבינו ב"בית מליובאוויטש מספריית
הארץ ברחבי ייערכו יורק, בניו שבבבל"
יום של יחודו לציון אירועים והעולם
ספרי ימכרו הספרים גאולת לרגל זה.
ומשיח, גאולה בנושא והעוסקים חב"ד
לאור, בהוצאה העוסקים הגופים ע"י

מיוחדת. בהנחה

הרבי מבאר הקדושות בשיחותיו
נותרו עדיין אשר המשיח, מלך שליט"א
השלטון ע"י שהוחרמו ברוסיה ספרים
לספריית הוחזרו ולא הקומוניסטי
אחד כל של וביכולתו ליובאוויטש,
רכישת ע"י וזאת בפדיונם לסייע ואחד

בהם. ולימוד קודש ספרי

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

הלוויין שוגר מאז חלפו שנה מ-65 למעלה
הלוויינים שודרגו במהלכם לחלל. הראשון
הזוהר בספר היכר. ללא עד התקשורת ושודרגה
שהפריצה נאמר שנה, מאלפיים למעלה לפני כבר
העולם את להכין נועדה בתקופתנו, הטכנולוגית
השביעי. האלף של האלוקיים הגילויים לקראת

זו המשיח, ימות של התקשורת מחידושי אחד
הרבי בהנחיית חי. לווייני שידור של האפשרות
הראשונה הייתה חב"ד המשיח, מלך שליט"א

של שימוש שעשתה
- לוויין בשידורי קדושה
,satellite ה"סאטלייט"
בשידור שידרה כאשר
"פרסומא מעמד את חי
נר הדלקת - ניסא"
בית "770" ב- חנוכה

יורק. בניו חיינו

פז הזדמנות
השידור כלל בראשיתו
לשם גם שזכה החי,
ולהיראות", "לראות
מוקדים ארבעה עוד
ששודרו העולם, ברחבי
שניתן כך זמנית, בו

בארץ הנרות הדלקת במעמדי לצפות היה
רוסיה-מוסקבה, צרפת-פריז, ישראל-ירושלים,

אוסטרליה-מלבורן.

נעשתה הצפיה מצומצם. היה המוקדים מספר
אך מרכזי, אחד מסך על ציבוריים, באולמות
רבים עבור דרך. פריצת זו הייתה הכל, למרות
לחזות פז, הזדמנות זו הייתה ובעולם בארץ
המשיח מלך שליט"א הרבי של הק' פניו בתואר
בעשרים חי". ב"שידור זה וכל מתורתו, ולשמוע
מדהימות התפתחויות חלו הבאות, השנים ושש
השידור בתחום
החי. הלווייני
האינטרנט התפתחות
החברתיות, והרשתות
מציאות יצרו

ענק במערכות צורך אין בה חדישה, תקשורתית
ולשידור. לצילום כה עד ששימשו מסורבלות
עטורת המסורתית, הצילום ניידת מקום את
המחובר "החכם", הטלפון מכשיר תפס האנטנות
מקצועי, ידע בלא גם ומאפשר החברתית לרשת
שלא ובנגישות מקצועית, כמעט באיכות לצלם
ולשדר לצלם יכולים הכל מעתה דוגמתה. הייתה

אמת. ובזמן

הרחב, הציבור בפני חי השידור אפיק פתיחת
אפשרות יצרה
שיעורי של לצילומים
התוועדויות תורה,
בעלת התרחשות וכל
ולהעלותם חיובי, תוכן
לרשת חי בשידור
חבר כשכל החברתית,
לשתף יכול ברשת,
ולהגדיל נוספים חברים
הצופים מספר את

אחוזים. במאות

שיעורים אלפי
יש נוספת מעלה
אלה, חיים בשידורים
כזה שיעור כל באשר
ידה על מאוחסן המערכת, ע"י אוטומטית נשמר
בעד מדברת התוצאה מאוחרת. לצפיה גם וניתן
בשידור לצלם האפשרות נפתחה מאז עצמה.
תוכן בעלי צילום שעות אלפי ברשת נוספו חי
והתוועדויות, הרצאות תורה, שיעורי תורני,
העומד אגדי אור אוצר יום. מידי גדל שמספרם

השונות. ובשפות הרחב הציבור לרשות נגיש

הרשת את להציף יהיה ניתן זה חנוכה בחג כבר
החנוכיות הדלקת של חיים שידורים אלפי באלפי
במרכזי חנוכיות הדלקת הגדולות, המרכזיות
אפיק המשפחתיות. במסגרות ואפילו עסקים,
ועד המעיינות הפצת יהדות, הפצת של עוצמתי
שליט"א הרבי והגואל, הגאולה בשורת להפצת
בפועל זה בחנוכה עוד שיגאלנו המשיח מלך

לבב. לטוב שמחה מתוך ממש

ניסא פרסומי
! חי בשידור

בפני דברים נושא ,770 ב מדרשו בבית המשיח מלך שליט״א הרבי
בחנוכה. ה׳ צבאות ילדי כינוס משתתפי

חנוכה נר בהדלקת המשיח מלך

הדלקת של חיים שידורים אלפי באלפי הרשת את להציף יהיה ניתן זה חנוכה בחג כבר
המשפחתיות במסגרות ואפילו עסקים, במרכזי חנוכיות הדלקת הגדולות, המרכזיות החנוכיות
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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

שיחיו סנגאוי ורעייתו יעקב ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' דוד אליהו הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה מרת
שיחיו חלק ורעייתו אייל ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל
שיחיו טרבניק ורעייתו פנחס ר' למשפחת

עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
תחי' חנה מרת

שיחיו קובעטשיק ורעייתו אשר ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל

  
    
   
   

   
     
   
    

    
   

   
  

  

אביו מגורי בארץ יעקב וישב
א) לז, (בראשית

- "וישב" ממעזריטש: המגיד מסביר
ארציות - "בארץ" והשתקעות התיישבות

וגשמיות.

ועסק השתקע אבינו יעקב כלומר,
עשה? ומה והמעשה? הגשמיים בעניינים
הקדושה ניצוצות את אסף אגר, - מגורי

שבשמים. לאביו אותם והעלה
חי) (מעיין

אשר ומטך ופתילך חתמך ותאמר
יח) לח, (בראשית בידך

הקודש. רוח בה נצנצה ... יוחנן רבי אמר

כד) כב, (ירמיהו כנאמר מלכות זה 'חותמך'
יהודה מלך יהויקים בן כניהו יהיה אם "כי

ימיני", על חותם

בפתיל מצויין שהן סנהדרין זו 'ופתילך'

ציצית על "ונתנו לח) טו, (במדבר כנאמר
תכלת", פתיל הכנף

כנאמר המשיח מלך זה בידך' אשר 'ומטך
ה' ישלח עוזך "מטה ב) קי, (תהילים

שמעוני)מציון". (ילקוט

יח) לח, (בראשית בידי פרעה וכוס

כוסות ד' כנגד אמר: נחמן בר שמואל ר'
"ואשחט בידי", פרעה "וכוס כאן, שנאמרו
את ואתן פרעה", כוס אל אותם ואתן
פרעה כוס "ונתת פרעה", כף על הכוס

בידו".

כוסות ארבע כנגד אמר לוי בן יהושע ר'
את להשקות הקב"ה שעתיד תרעלה של
את משקה הקב"ה וכנגדן העולם.. אומות
לעתיד ישועה של כוסות ארבע ישראל

וכוסי". חלקי מנת "ה' שנאמר לבוא
(ממדרש)

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:21 16:05 ירושלים
17:22 16:19 תל-אביב
17:20 16:08 חיפה
17:25 16:24 באר-שבע

17:19 16:15 ניו-יורק
       

א-ח) ג, - ו-טז ב, (עמוס 
טבת חודש  
,4 שעה חמישי ליל 

חלקים. 7 ו דק', 52
   

וישועות לנפלאות ניסים בין

מלך דבר

וישב פרשת

וישב

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

הדלקת אחרי שאומרים הללו" "הנרות בנוסח
ביטויי- שלושה נאמרים יום, מידי החנוכה נרות

על מדליקין, אנו הללו "הנרות דומים: לשון
בסיום הנפלאות". ועל הנסים ועל התשועות

אלו, ביטויים שלושה שוב מוזכרים הללו" "הנרות
על הגדול לשמך ולהלל "להודות שונה: בסדר אך

ישועותיך". ועל נפלאותיך ועל נסיך

שלושת בסדר לשינוי הסיבה מהי להבין, יש
הללו? הביטויים

הגיוני נצחון
פך נס לזכר רק אינה החנוכה, נר מצוות ואכן,

נוספים אירועים ולהזכיר לזכור נועדה אלא השמן
אלו. לימים הקשורים

סוגי שלושת על מדובר הללו" "הנרות בתחילת
ההם" בימים לאבותינו "שעשית והישועה ההצלה

התשועות "על זה: בסדר נמנים הם ולפיכך
סדר היה שכך היות הנפלאות", ועל הנסים ועל
"נסים" אחר-כך "תשועות", תחילה המאורעות.

"נפלאות". ואחר-כך

האופן על מדובר שם הללו". "הנרות בסיום כן לא
ההרגשה את אצלנו הסוגים שלושת יוצרים שבו

זה ובענין הגדול". לשמך ולהלל "להודות של
הראשון הוא "נסים" הסוג שונה: הוא הסדר

אחר-כך לה', והלל הודיה לענין האדם את המביא
התשועות. סוג לאחר-מכן ורק ה"נפלאות" סוג

ניסים תשועות, שבין המהותי ההבדל והביאור:
ונפלאות:

שכוחותיו אחר, נגד מלחמה מנהל מישהו כאשר
גם-יחד) ובאיכותם בכמותם (בהתחשבות דומים
כדי ה' לישועת הוא זקוק עדיין עצמו, לכוחות

צד ופעם זה צד פעם גובר הטבע לפי שהרי לנצח,

ולא טבעי כענין הנראה באופן הוא זה נצחון אחר.
לנצח הוא יכול הטבע עפ"י כי לטבע, שמעל כנס

האחר. את

מהטבע למעלה
לחוקי בניגוד הטבע, מן שלמעלה הצלה הוא נס
במלחמה, נצחון לדוגמא: הטבעית. המציאות
הצד מן בהרבה החלש הצד הוא המנצח כאשר

לנצח. יכול איננו הוא הטבע שבדרך כך המנוצח,
מהטבע. למעלה נס, הוא כזה נצחון

הרואה אצל "פלא" הנקראות תופעות הן נפלאות
למנותם שאפשר ברורים ניסים אלה אין אותה

מאורעות הם אלא הטבע, בדרך כמאורעות
הם נקראים ולכן הרגילה, המציאות מן ששונים

נפלא. ענין - "פלא"

ביותר" גבוה שה"גבוה החסידות, בתורת מוסבר
לגבי גם כך ביותר". ב"מטה-מטה דוקא מתגלה
בטבע המלובשים הניסים של שורשם הניסים:

עצמו ולטבע הגלויים, הניסים של משורשם גבוה
יותר. עוד גבוה שורש יש

והשפעות מגילויים נובעים גלויים ניסים
הנס - "גילוי" של בתחום המוגבלות אלוקיות,

גלוי. להיות מוכרח

והשפעה מאור נובעים בטבע המלובשים ניסים
בלבוש הניסים מסתתרים ולכן מגילוי, הנעלים

באופן הוא שה"לבוש" כיוון זאת, בכל אך הטבע,
בהם, המתבונן אצל "נפלאות" - "פלא" הנקרא
מהטבע", למעלה "רק שהם בחוש" ש"נראה עד

של במסגרת זאת בכל שהוא אור שזהו מובן
גילוי.

הטבע בתוך - נעלה הכי
נובע ממש בטבע המלובש ה"תשועות", ענין רק
גילוי של בתחום שאיננה האלוקות, מ"עצמות"

שלמעלה הישועה, מתגלית כך ומשום כללן
שנראה באופן בעצמו, מהקב"ה שבאה מהטבע,

ממש. הטבע שזהו

"להודות הסוגים: שלושת של הסדר זהו ואכן,
ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול לשמך ולהלל

ישועותיך":

הקשורים עניינים על ומהללים מודים תחילה
בקשר אחר-כך "נסיך", נובעים שמהם לגילוי,
ורק נפלאותיך", "ועל מגילוי שלמעלה לאור
הגדול" "לשמך והלל להודיה מגיעים אחר-כך

תשכ״ד) חנוכה שבת (משיחת "ישועותיך". ע"י בעיקר



שהרב שנה עשרה ארבע מזה
בהפצת פועל קדלבורג מיכאל
ארץ ברחבי בפסטיבלים יהדות
מרכזים אלה פסטיבלים הקודש.
כאשר נוער, בני אלפי עשרות
מפגש נקודת זו מעטים לא עבור
תורה עם בחייהם ראשונה

הגאולה. ובשורת ומצוות

שנה פסח של שביעי "לקראת
מיכאל, הרב מספר שעברה,
לא ההפקה שצוות התברר
חב"ד בית להקים לנו מאשר

באתר.

שליט"א לרבי כתבנו
ואמרנו המשיח מלך
היחידה שהאפשרות
הבית את להקים היא
לגדר מחוץ חב"ד
פשוט לא זה (וגם
מצמידים שהם משום
המים), לקו הגדר את
התקבלה התשובה

רנג: ע' ח בכרך

פעולותיו "אודות
בהפצת הטובות

ואחד אחד וכל .. והיהדות התורה
של שלוחו הוא הרי מישראל
במילוי אשר מובן העליון... אדם
מניעות כמה ישנם זו שליחות
אבל העולם.. של מגדרו ועכובים
בזה מרז"ל היעוצה עצה זוהי הרי

גדר..". פורץ שמחה אשר

לוותר שלא הוראה בזה ראינו
הבטחה וגם הקשיים למרות

ונסענו. יסתדר, זה שלבסוף

הלילה, בשעות לחוף כשהגענו
המשטרה הנס. תחילת את ראינו
מקו הפסטיבל את הזיזה
מטר כ-10 של למרחק המים
נקיה חוף רצועת שנוצרה כך
את להקים נוכל בה ומסודרת
בעיית נותרה כי אם חב"ד. הבית
למקררים, לנו שנדרש החשמל

וכו'. איוורור פלטות,

חב"ד הבית אוהל את הקמנו
ממול כאשר ממסעדה הרחק לא
חבר'ה דרכה בגדר, פרצה הייתה
חשמל לקבל קיוונו ונכנסו. יצאו

מסעדה. מאותה

המסעדה מנהל עם בשיחה
כלפינו גדולה אהדה גילה הוא
המקום, בעל עם לדבר והבטיח

והודיע חזר הוא שלמחרת אלא
מוכן אינו המקום שבעל לצערו
אליו כשהתקשרתי גם לכך.
נותר הוא לשכנו, וניסיתי אישית

בסירובו.

פועלים החלו הצהריים בשעות
את לסגור הפסטיבל מטעם
הלך והעסק בגדר הפרצה
בתשובת נזכרתי אבל גם והסתבך,
המשיח מלך שליט"א הרבי
ועכובים מניעות כמה "ישנם
זוהי הרי אבל העולם.. של מגדרו
אשר בזה מרז"ל היעוצה עצה
גדר..", פורץ שמחה

בזה. והשתדלנו

שם עבר אז בדיוק
ניגשתי המסעדה בעל
לו ואמרתי שוב אליו
אפשרות לו ששיש
הרבים ממזכי להיות
חשמל לנו יתן עם
התרצה. הוא ולבסוף
מירוץ החל כעת
התחלנו הזמן. עם
ולמשוך להתרוצץ

מהמסעדה. החשמל כבל את

הגיעה שלנו ההתרוצצות כל בתוך
יחד הבטחון גורמי כל של קבוצה
שעברו הפסטיבל הנהלת עם

האתר. בטיחות את ובדקו

כשנציג המסעדה מול נעצרו הם
פתח שם לפתוח דרש המשטרה
הפסטיבל צוות בגדר. מסודר
לא שבמרחק להסביר ניסה
אך מסודר. פתח כבר יש גדול
תוקף בכל עמד המשטרה נציג
פתח. כאן להקים שחייבים
להפעלת אישור לכם אין "אחרת

הפסטיבל..".

שם היה שעה חצי תוך אכן
לבית צמוד ומסודר! מרווח שער
מאות אלינו הגיענו דרכו חב"ד!
"קידוש" לשמיעת נוער, בני
שביעי בליל בסעודה והשתתפות
חסידות שיעורי לשמוע פסח, של
להשתתף הלילה, כל במשך
ובסעודת למחרת החג בתפילות
כאשר משיח, לסעודת ועד החג
יצא או לפסטיבל שנכנס מי כל
ענק בתמונת לפגוש זכה ממנו,
המשיח, מלך שליט"א הרבי של
מראש כבר לנו שהבטיח מי

גדר". פורץ ש"שמחה

לחנוכה. המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות ניצוצות

והשלימה האמיתית והגאולה חנוכה
מצוה "נר ומצוותי'ה, תורה בעניני יותר שמוסיפים ככל אלה, ובימים
של באופן ובפרט חנוכה, נר הדלקת ע"י ובמיוחד כולל אור", ותורה
ומביאים יותר עוד ומזרזים ממהרים העולם, בכל ניסא" "פירסומי

האמיתית. הגאולה את בפועל

לגאולה ביותר שייכים חנוכה שימי ולהוסיף,
חנוכה נר הדלקת כי, - והשלימה האמיתית
בית במנורת שהי'ה השמן נס לזכר היא
החשמונאים, ע"י מחדש כשנתחנך המקדש
המנורה והדלקת וחנוכת לבנין ההכנה וזוהי
האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית

צדקנו. משיח ע"י והשלימה
התוועדויות מתוך ה'תשנ"ב. דחנוכה א' (נר
ב') כרך ה'תשנ"ב

עקרות פקידת – חנוכה של שמיני
זה ענין מצאתי לא [לעת-עתה פולין חסידי של בספרים איתא
דחנוכה, השמיני שיום שם] גם נמצא מסתמא אבל חב"ד, בחסידות

עקרות. לפקידת מסוגל חנוכה", "זאת

ואח"כ לחיים, שיאמרו מהמסובים לכמה רמז שליט"א אדמו"ר [כ"ק
: בזה והענין המשיך:]

הברכה בנוסח יש וכנגדם הרחמים, מדות י"ג מאירים שבחנוכה ידוע
קבע הזקן שאדמו"ר הטעמים א' שזהו - תיבות י"ג חנוכה נר של
כדי חנוכה"), של "נר (ולא חנוכה" נר "להדליק : הברכה נוסח את
למעלה שהם מדה"ר י"ג התגלות ומצד י"ג. יהי' התיבות שמספר

ממש. לו בדומה להוליד ההולדה כח נמשך - מהשתלשלות

יום בכל כי, - דחנוכה השמיני ליום שייך זה הרי יותר ובפרטיות
י"ג כל כלולים ובה מדה"ר, מי"ג א' מדה מאירה חנוכה ימי משמונת
"ונוצר", מזל שהוא השמיני, מזל מאיר דחנוכה שמיני וביום המדות,
דא האם), וטיפת האב טיפת כנגד (שהם ונקה דנוצר הבטישה וע"י

ההולדה. ענין נעשה בדא,
(262 ע' התוועדויות ה'תשי"ג, חנוכה, זאת מקץ, (ש"פ

חנוכה נרות אלו – למשיחי נר ערכתי
שמ"ש מטשערנאביל נחום ר' הצדיק להרב עינים מאור בספר איתא

חנוכה. נרות על קאי למשיחי" נר "ערכתי

המעיינות בהפצת ביותר לעסוק צריכים חנוכה שבימי מובן ומזה
שמצותה שזהו"ע הגלות, חשכת את מאירים שעי"ז החסידות, דתורת
משיח. ביאת ופועלים , דתרמודאי רגלא דכליא עד החמה משתשקע

דחנוכה הענין כללות שהרי - גדול, כהן מתתיהו ע"י נעשה זה וענין
"כהן אם הדעות מב' ולהעיר . גדול" כהן יוחנן בן מתתיהו "בימי הי'
אבל . כה"ג" יוחנן בן) "(מתתיהו יוחנן על או מתתיהו, על קאי גדול"
על דקאי - גדול כהן הי' שמתתיהו להדיא מפורש האריז"ל בכתבי
רבינו, משה של בזמנו כמו - הנשיאים כל את שכולל הדור, נשיא
וכן כולם, את כולל הי' הדור, נשיא רבינו, ומשה נשיאים, י"ב שהיו
כללות שהוא , ודרא דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע הוא
נרות עם להאיר - למשיחי" נר ד"ערכתי הענין את פועל והוא הכל,
להגאולה ההכנה שזוהי דתרמודאי, רגלא דכליא עד מקום, בכל חנוכה

משיח. ע"י השלימה
(263 ע' התוועדויות ה'תשי"ג, חנוכה, זאת מקץ, (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ב. פרק גניבה הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ו-ח. פרקים קדוש הלכות הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

א. פרק תענית הלכות יח-יט. פרקים

ב-ד. פרקים

א-ב. פרקים וחנוכה מגילה הלכות ה. פרק

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

גדר פורץ שמחה

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות

קדלברג מיכאל הרב

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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'
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פ

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

התניא לפניני השקה התוועדות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של והגאולה המאסר פרשת של במרכזה
ספרו, עמד זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
שבכתב לתורה הנחשב קדישא, התניא ספר
גם הינו הגאולה חג החסידות. תורת של
צריך מעתה התניא. ספר של גאולתו חג
אלא ישראל, כל בקרב ולהפיצו ללומדו רק
בפנימיות העוסק תוכנו הלמדני, שסגנונו
החסידות תורת של במושגים התורה,
אלו מקרב לרבים קושי היווה והקבלה,

התניא. ספר את להכיר שרצו

ספר על ספרים לאור יצאו כבר בעבר
סוג עבור מראש נכתבו שהם אלא התניא,
החוליה הייתה חסרה למדנים, של מסויים
היסוד לספר ישראל, עמך כל את שתחבר

החסידות. תורת של

ויסודי מקיף ביאור
חיים הרב החליט שנים וחמש כעשרים לפני
חב"ד, מכפר ה"משפיע" גינזבורג יצחק לוי
"פניני ספרו את והו"ל הנושא עם להתמודד
לספר ויסודי מקיף ביאור העוסק התניא"
את שעושה למי גם המותאם ביאור התניא,

התניא. ספר בלימוד הראשונים צעדיו

הוא ותוכנו העמוד צורת על לשמור כדי
צילום את פרק כל בתחילת בספרו מביא
לאחר ורק התניא בספר המקורי הפרק
משיחות הלקוח ביארו, את מביא הוא מכן
זקני ומביאורי המשיח מלך שליט"א הרבי

החסידים.

הפרק כותרת את מציג הוא פרק כל בתחילת
הפרק. של המשנה כותרות את מכן ולאחר
את מציין הוא פרק כל של ביאורו בסיום
ולרבי והשלימה האמיתית ךגאולה הקשרו

המשיח. מלך שליט"א

עשר האחד הכרך את הו"ל הוא אלה בימים
השבוע רביעי וביום אלו ספרים בסדרת
ראשון בישיבת התוועדות מסיבת ערך הוא
יראה בקרוב אלו. ספרים הוצאת לרגל לציון,
שער על הביאור של הראשון הכרך אור

והאמונה. היחוד

השקה ערב לעריכת הדחף
ההשקה התוועדות לעריכת הדחף את
הרבי מתשובת גינזבורג הרב קיבל לספריו
כרך קודש, באגרות שנתקבלה מלך שליט"א

כ"א: ע' כ"ב

לאור יצא שכבר הידיעה קבלתי "בנועם
"באר שלו הספרים מסידרת העשירי כרך
לי. לשלחו לבבו שימת על החסידות"...ות"ח
לערוך ועד שנוסד להוודע ביותר נהניתי כן
ספריו הופעת עם בקשר לכבודו מסיבה
ותקותי מפעלו. שמעריכים מראה שזה הנ"ל,
והערצה הערכה כן גם תגלה זו שמסיבה
תורתה ויוקר עומק החסידות, של למהותה

בפרט". חיי'ה ואורח

לחדש הספר מטרת "אין מדגיש גינזבורג הרב
הדברים את להגיש כעיקר אלא חידושים,
של ובפרט נשיאינו, רבותינו של הנפלאים
הדור שליט"א, המשיח מלך אדמו"ר כ"ק
של בצורה התניא, בעל הזקן מרבינו השביעי

ופשוטה". קלה בלשון מוכנים, שיעורים

הרב", ב"לשון כתובים אינם שהדברים כיון
עם אחת" לעיסה ו"נילושו עובדו אלא
לא לכן - בתניא והפשט חסידים ביאורי
ביאורי לספרי מקומות" "מראי כך כל ניתנו
וכל הדברים, נלקטו מהם השונים, התניא
ימצאם הרב", ב"לשון ולדייק ללמוד הרוצה

אלו. בספרים אתר על

ההשתלשלות לסדר סקירה
ובכלל התניא בספר בלימוד לסייע כדי
כל בסיום מקדיש הוא החסידות, בלימוד
ד' השתלשלות" ל"סדר מסודר ביאור ספר,
בלשון - עיקרון ובאותו ו"כתר" העולמות

הקורא. בו ירוץ למען ופשוטה, קלה

סיפורים גם משלב הוא ביאורו במהלך
שזכה ומימרות
מהמשפיע לשמוע
נשכח, הבלתי
בעל החסיד הרב
הנפש מסירות
מענדל ר' וכו' וכו'
ממנו פוטרפס,
ללמוד רק לא זכה
גם אלא חסידות,
התמסרותו את

שליט"א הרבי של הגאולה בשורת להפצת
המשיח. מלך

גינזבורג יצחק לוי חיים הרב

הספרים סידרת

המחשבה לבלבול הדעת היסח
כותב בו אליו, המצורף עם כסלו מח' למכתבו במענה
מחשבות נופלות אשר בריאותו ומצב רוחו מצב אודות

וכו'. מבלבלות

ומובן הדעת, היסח דא, בכגון היעוצה העצה וידוע
כי אלו, מחשבות נגד ללחום ענינו אין הדעת שהיסח
הדעת מהיסח היפך ה"ז ענין, באיזה המלחמה עצם

להמחשבות, כלל לב לשים שלא כ"א בהענין,

הדעת היסח הרי תמיד, משוטט המחשבה שכח וכיון
אחר בענין מחשבה ע"י ה"ז שתהי' מחשבה מאיזה
שאז תורה, של בענין טוב ומה כלל, זה מסוג שלא
ועאכו"כ חשך הרבה דוחה אור שמעט בזה, מתקיים

אור. הרבה

(ל, ויקרא הזקן לרבנו תורה (לקוטי בכ"מ המבואר ע"פ
ה"ה הזכרון במוח החקוקים שדברים ועוד) ד). נב, ד.
האדם, על שמשפיעים אלא עוד ולא באדם בתמידית

מקיף, בדרך כי אף

פרק ועכ"פ משניות פרקים איזה בע"פ שידע מהנכון
במחשבה או בדבור עליהם יחזור לזמן ומזמן תניא, אחד
בענין ההתבוננות ה"ה לעיל, האמור לכל לראש ולכל
כל על שהוא הבעש"ט תורת ע"פ פרטיות השגחה
מהשי"ת היא וההשגחה בחייו, פרטיו לפרטי ועד או"א

להיטיב, הטוב ומטבע הטוב, עצם שהוא

האמיתית השמחה שתוצאותי', בודאי זו התבוננות הרי
מבוארים והרי אירא, לא לי ה' וכמ"ש העצבות, ושלילת
במפתח כמסומן - בכ"מ תניא בספר גם אלו ענינים

קה"ת. הוצאת שבתניא ענינים
ו׳תר) (מאגרת

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות

מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל

ד
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי

פתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתותו

www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.comבארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לגאולהר' קדמי עם תקשורת מוכנה לגאולה מוכנה תקשורת עם קדמי ר'


