
טבת כ״ד
הזקן, אדמו"ר של ההילולא יום לרגל
יתקיימו טבת, בכ"ד שחל התניא, בעל
בהם חב"ד, במוקדי והתוועדויות כנסים
טובות החלטות ויקבלו מתורתו ילמדו

המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת

ה-11 כרך משיח דברי
בסדרת האחד-עשר הכרך הופיע
הוא הנוכחי הכרך משיח". "דברי
מכיל הספר תש"נ. שנת של השלישי
רשימת קודש, והתוועדויות שיחות
"בית ויומן הדולרים מחלוקות דברים
פרשת שבת ועד שבט מכ"ג חיינו"
תש"נ. אייר יו"ד אחרי-קדושים,
מחלוקות קטעים במיוחד לציין יש
בפעם זה בספר המתפרסמים הדולרים
פרטיות הקלטות מתוך הראשונה,
ואת הספר את החלוקות. ממהלך
להשיג ניתן בסדרה, הקודמים הכרכים

.058-7344-770 בטלפון:

לבנות עת מבצע נמשך
במכון החליטו רבים, בקשת לאור
להמשיך משיח, של תורתו להפצת
מבנה הקמת לסיוע המיוחד במבצע
הרבי של תורתו ספרי להוצאת הקבע
דין פסק פי על המשיח. מלך שליט"א
מעשר. מכספי לתרום ניתן הרבנים,
וכל שנים, מספר פני על התשלומים
מאה כל את לקבל אי"ה זכאי תורם
לאור. לצאת המיועדים הספרים ושישים
יורק: בניו ,058-5353-8770 לפרטים

.718-5603-770

טובות חדשות

המרכזית להתוועדות כולנו
שבט י' - הנשיאות יום לרגל
ראשל"צ בלוודר אולמי

תלמידו מראדושיץ, בער דב ברבי ידוע מעשה
באכסניה. ללון פעם שהגיע מלובלין, החוזה של
האורחים, בחדר מיטתו את שהציעו המקום בעלי
ריקודיו את הלילה במשך לשמוע התפלאו מאוד
הסביר בבוקר רק לדלת. מבעד שבקעו השמחים
מיוחד שעון החוזה, של שעונו ניצב בחדר כי להם
רגע עוד התקדמנו כי הוא מראה רגע בכל אשר

והשלימה. האמיתית לגאולה

ישראל בני ירידת על קראנו שעברה, בשבת
אנו והשבוע מצריימה
הקשה השלב על קוראים
שהותם במהלך ביותר
שלכל אלא במצרים.
השעבוד, ותקופת הקושי
של ומעשיו דבריו קדמו
טרם עוד אבינו, יעקב

למצרים. ירידתם

כי לנו, מגלים חז"ל
ששמע מי אבינו, אברהם
בניו בני כי הגבורה מפי
מצרימה, לרדת עתידים
שטים, עצי לשתול מיהר
יעקב לקח מהם עצים
למצרים. בירידתו אבינו
עצים כי הסביר לבניו

שבהם העצים הם למקום, בבואו שתל אותם אלו,
המשכן למדבר, בצאתם לה' המשכן את יבנו

ישראל. לארץ במסעם אותם שילווה

הגאולה בשורת
ההתבוננות של הכבירה השפעתם את לתאר נקל
ישראל בני ששהו השנים מאות לאורך אלו. בעצים
כמו שניצבו בעצים, תלויות עיניהם היו במצרים,
מזה". אתכם אלוקים יפקוד "פקוד המבשר: שלט

עמדה לבן, מאב שעברה זו, בשורה של כוחה ואכן,
כדי עד במצרים, להם
חז"ל קבעו שכבר כך
אבותינו נגאלו "שלא
בזכות אלא ממצרים
האמונה האמונה",

כשהם הרף, ללא חיזקו אותה והזכה, התמימה
הגאולה בשורת הנכספת, לבשורה רגע בכל מצפים
הגאולה לבשורת זכינו בדורנו, גם הגואל. מפי
שמשמיע גאולתכם" זמן הגיע "ענווים הבשורה
בשורתו לכן, קודם ועוד המשיח מלך שליט"א הרבי
הדור אנו כי הדור אנשי לכל והמבטיחה הנבואית

לגאולה. הראשון

קבלת בעת לגני", "באתי הראשון במאמרו כבר
לפני תשי"א, שבט י"א ביום גלוי, באופן הנשיאות
הרבי מבטיח שנים, 68
המשיח מלך שליט"א
השביעי, הדור דורנו, כי
לדורו שבדומה הדור הוא
(השביעי רבינו משה של
השביעין "וכל - מאברהם
לגאולה, יזכה חביבין")
כוונת את להשלים יזכה
ית' לו "לעשות הבריאה
תהליך בתחתונים" דירה
מצרים ביציאת אז, שהחל
בציוויו המשכן, בהקמת
רבינו, למשה הקב"ה של
ממש בקרוב ויסתיים
המקדש בית בבניית

נצחי. בית השלישי,

בא משיח זה הנה
להביא עלינו אותה הבשורה, כח גדול ואכן,
הרבי - שמעו יהודים הדור. אנשי כל לידיעת
זמן 'הגיע לנו מבשר המשיח מלך שליט"א
עלינו בא'. משיח זה ש'הנה לנו ומנבא הגאולה'

פניו. לקבלת מוכנים לעמוד

בעוד שיחול שבט, לי' הקודמים בימים בעמדינו
הוראותיו, את לפרסם עלינו שבועות, כשלשה
לדאוג והצלה, הגנה לשמירה, ה'מבצעים' ובהם
הצדקה וקופת החת"ת ספר יונחו רכב שבכל
קביעת וכן בדרכים, לשמירה ידועה שסגולתם
בכל קודש ספרי לצד הבית, בקירות צדקה קופת
יחי בהכרזת בפועל פניו את לקבל והעיקר בית,

ועד. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

אנשי להיות זוכים
הגאולה דור

להיות זוכים אנו והשלימה. האמיתית הגאולה פעמי נשמעים כבר לטובתינו. אבל מתקתק, השעון
פניו. את לקבל עלינו כעת המשיח. מלך שליט״א הרבי מפי הגאולה ובשורת נבואת את שקיבל בדור

כמשה קם לא משה עד ממשה

יד ספר ללימוד להצטרף הזדמנות הרמב״ם, של ההילולא יום טבת, כ׳
הק׳. בידיו הספר עם המשיח מלך שליט״א הרבי בתמונה: החזקה.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

בנימין יהונתן ישראל הרב למשפחת
בנם לבוא אקסלרוד צפורה וזהבה
עב"ג הנישואין בקישורי שיחי' דוד הת'
סגל ולאה בועז הרב בת מושקא חיה
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

ע"ה כתיה דבורה מרת
ז"ל אליהו הרב בת
טנג'י

ה'תשע"ח טבת כ"ג נלב"ע
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכות

  
     
     
     
       
    
      
      
      
      
    
    
     
     

קשה... בעבודה חייהם את וימררו
י) א, (שמות

בגלות שנאמר והגלות השעבוד ענין כל
האחרון: הזמן על גם קאי מצרים

היא כי התורה, היא - חייהם את וימררו
חיינו.

קושיא. זה - קשה בעבודה

וחומר. קל זה - בחומר

ברייתא. זה - בשדה עבודה ובכל

בידינו שאין הלכתא. ליבון זה - ובלבנים
התורה דיני כל כי ברור, ודין ברורה הלכה
ומטהרין מכשירין הללו שנויה, במחלוקת
כמו כן, ואם ומטמאין. פוסלין והללו
זכו ובלבנים בחומר מצרים שיעבוד שע"י
הלכתא לבון ע"י כן גם כך תורה, למתן
התורה פנימיות לגילוי יזכו זה, שבזמננו

נפלאות. אראנו להיות לבוא, לעתיד
הזקן) לאדמו״ר אור (תורה

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
ד) נט, ע׳ (ב) בראשית חיים (תורת

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב

ז). סו, (ישעיה זכר"
סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:24 16:08 ירושלים

17:25 16:22 תל-אביב

17:23 16:11 חיפה

17:27 16:26 באר-שבע

17:22 16:18 ניו-יורק

     
כז) (ישעי',   

היום ועד משה מלידת שנמשך האור

מלך דבר

שמות

שמות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

בפרשתנו המתוארת – רבינו משה של בלידתו מיד
אור". כולו הבית ש"נתמלא חז"ל אומרים –

של הגדול לנס משה לידת את משייכת הגמרא
המן כאשר המן. של מגזירתו היהודים הצלת
הטיל היהודים, כל את (ח"ו) להשמיד בליבו חשב
זממו. מימוש מועד את לקבוע מנת על (פור) גורל
המן שמח אז או אדר, חודש על נפל כידוע הפור
מת באדר שבשבעה שכיוון בחשבו גדולה שמחה
לא אך הרעה. מחשבתו את לממש יצליח משה
נולד. באדר ובשבעה מת, באדר שבשבעה ידע

לבני זכות מוסיפה משה לידת אמנם – ולכאורה
משה שאכן מכך להתעלם אפשר כיצד אך ישראל,
"כדאי רש"י מסביר כך על היום? באותו נסתלק
ומנקה מכפרת הלידה המיתה". על שתכפר הלידה

שבמיתה. השלילי העניין את

שבלידתו האור
מבטלת מיתה ביותר: תמוה רש"י של זה ביאורו
הרי מזו, ויתירה להיפך?! ולא הלידה פעולת את
מיום המוות יום "טוב במפורש כתוב בקהלת

הוולדו".

כאשר צדיק) (אפילו אדם כל הוא: לכך ההסבר
לדעת אין שהרי מידי, מוקדמת השמחה נולד הוא
בדרך ילך האם אדם, אותו של בגורלו יעלה מה

הזה. בעולם מעשיו יהיו ומה הישר,

המשכה מגיעה יהודי כל של שבלידתו והגם
הנשמה כי בגלוי זה אין הנה לעולם, אלוקית
המוות יום "טוב נאמר ולכן הגוף. בתוך נסתרת
רואים האדם, של בפטירתו רק כי הוולדו" מיום
הטובים מעשיו כל לאחר - שבו המעלה את בגלוי

חייו. ימי במשך שעבד

לידתו עם מיד רבינו משה אצל מכך, בשונה
האיר בלידתו כבר כי אור", כולו הבית "נתמלא
שכבר התורה, עם שקשור משה של אורו בגלוי
התורה, ידי על העולם כל את להאיר ראוי היה אז

תורה. היא משה של שמהותו מכיוון

נצחי באופן
'אמת' המונח תורה". אלא אמת "אין אומרים חז"ל
'אמת' המושג אמיתת אלא השקר, שלילת רק אינו
קיים ואינו נצחי שאינו דבר כי נצחיות, - הוא

בדבר. אמת חוסר על מראה תמיד

שהיא אמת", "תורת – התורה של מהותה וזוהי
או גרעון שינוי, ללא תמיד וקיימת נצחית
כפי גם הזמן, משינויי מושפעת ואינה תוספת,

והחומרי. הגשמי בעולמנו מלובשת שהיא

כבר – התורה עם שקשור – רבינו משה ולכן

הוא משה של עניינו כי בגלוי, האיר לידתו מרגע
והגבלות. תנאים ללא תמיד מאירה ואמת אמת,

מצינו לתורה, קשורה משה של שמציאותו כיוון
נצחיים, שהם – משה של ידיו למעשי בנוגע גם
וקיים נצחי עצמו שמשה וכמה כמה אחת ועל
מה . . משה מת "לא נאמר משה על שהרי לעולם,

ומשמש". עומד כאן אף ומשמש עומד להלן

הפסק בלי
הוא, אחרים צדיקים לגבי משה של החידוש
חיים" קרויים ש"במיתתם נאמר גםעליהם שאמנם
והמשכיותם בחייהם, הפסקה חלה בגשמיות אך
כן שאין מה ברוחניות. רק מתבטאת הזה בעולם
תיתכן ולא לתורה קשור משה כי מת", "לא משה
משה של גופו הגשמיים. בחייו והפסקה מיתה
בגוף בגשמיות מתלבשת נשמתו אך נגנז, אמנם
בזוהר (כנאמר ודור דור שבכל הדור נשיא של
ודרא") דרא בכל דמשה "אתפשטותא שישנה
בעולם בגשמיות נצחי נשאר שמשה מכך ויוצא

ח"ו. הפסקה ללא ודור דור בכל הזה

הלידה "כדאי רש"י של פירושו מובן זה כל לפי
האירה משה של לידתו ביום המיתה". על שתכפר
ולכן משה, נשמת של והאמת הנצחיות בגלוי
בגשמיות שגם – המיתה על "מכפרת" זו לידה

משה". מת "לא

לביטול גרמה משה שלידת בלבד זו לא כך ומשום
את הפכה אף מכך יתירה אלא המן, של הגזירה
שעליו הפורים חג נוסף כך ידי ועל המן של זממו
הפורים וימי ליבטל עתידים המועדים "כל נאמר

לעולם". בטלים אינם

שמות) לפ׳ א׳ שיחה כ״ו חלק שיחות לקוטי (עפ״י



התשל"ט שבט י' המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

לגני״ ״באתי של התשיעית האות
רבי הריי"צ, אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
"באתי בשם שנודע המאמר הקודם, הרבי יצחק, יוסף
שבט י' ביום הראשונים פרקיו חמשת את ללמוד לגני",
לנשיאות עלייתו מאז סמוכים. במועדים המשכו, ואת
המשיח, מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א, בשנת הגלויה
(פרק) אחת "אות" על המבוסס מאמר שבט, י' מידי לומר

הריי"צ. אדמו"ר של מאמרו מתוך הסדר, עפ"י

ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים ג'
זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם תשע"ט. - התשיעית
"באתי מהמאמר חלקים להלן במאמר. התשיעית לאות מקביל תשע"ט,

התשיעית. ל"אות" הביאור המשך - תשל"ט דשנת לגני"

לגני באתי
בשם נקראים שהקרשים מה כן גם דזהו ט' בפרק בהמאמר וממשיך ב)
עומדים. שטים עצי למשכן הקרשים את ועשית שכתוב וכמו עומדים,
מה דרך על והוא דדין. כאתוון דדין אתוון עמודים, ענין הוא דעומדים
והרצפה הגג מחבר הוא הרי העמוד, וכמו אור. עמודי נקראות שהמצוות
הממשיכים שהם עמודים הם המצוות כן כמו הנה ממש, כאחד להיותם
אדמו״ר כ״ק מבאר זה בענין והנה העולמות. עם ב״ה סוף אין אור ומחברים
בו יש בכתר אשר כתר, בשם נקרא ב״ה העליון שרצון הקודש באגרת הזקן
מצוות וז׳ דאורייתא מצוות תרי״ג תר״ך), אותיות (דכתר אור עמודי תר״ך
חומה בבית עמודים שיש דכמו ומבאר העליון, מרצון הנמשכים דרבנן
כמו משל דרך על הן המצוות כך בתקרה, מחובר וראשם בארץ נצבים גדול
הארץ. עד ונמשכים ב״ה העליון רצון הוא המעלות מרום נצבים העמודים
לחבר העמודים ענין דוגמת הם כי עמודים, בשם נקראים שהמצוות מה וזהו
שעל היינו ממנו, למטה שאין התחתון עם ממנו למעלה שאין העליון את
היא למעלה מלמטה הנשמה עליית וכן למטה, מלמעלה האור נמשך ידם
ה׳ בנועם לחזות הנשמה יכולה ידם שעל ועד (המצוות), אלו עמודים דרך
מועטות בשורות כי (אף בארוכה שם הקודש באגרת וכמבואר כו׳. וצחצחות
עמודים), (שהו״ע עומדים בשם נקראים שהקרשים מה כן גם וזהו בכמות).

ב״ה. סוף אין אור עם דעולם והסתר ההעלם מחברים הם כי

יתגלה וזה אויב. ידי בהם שלטה ולא נצחיים משה ידי שמעשי מה ...וזהו
ההוא ביום רגליו ועמדו מ״ש יקויים שאז צדקנו, משיח בביאת ממש בקרוב
ומדידה בהמיצר צרתם, בעת להם עמדת יהי׳ הגלות זמן שבסיום ע״י גו׳,
אין הרי לכאורה, הרחבה של במצב כשנמצאים גם דהנה דגלות. והגבלה
זה שעל דקדושה העצמי למרחב ועאכו״כ דקדושה, להמרחב מגיע זה
דאף היינו, במיצר, שנמצאים ההרגשה צ״ל ובמילא י־ה. במרחב ענני נאמר
בירכו והקב״ה המצוות, וקיום התורה בלימוד נעלות הכי לדרגות - שהגיע
הוא והעושר מעושר, לקיימה שסופו מעוני התורה את שקיים ע״י ברחבות
הגלות, דזמן הרחבה זה הרי מקום מכל הנה הרחבה, ובמקום בהרחבה
אם כי אור זה שאין לשלול שצריכים עד דמשיחא, בעקבתא גופא ובגלות
ללמוד יוכלו הגלות זמן שבסוף שרוצה ה׳ בחסדי והנה לאור. חושך שמים
בלבולים, בלי מצוות ולקיים הרחבה ומתוך ההרחבה במקומות תורה
הגלות ברגעי גם הנה ומצוותי׳, התורה הפצת היהדות, הפצת ענין כולל
לך יהי׳ ה׳ ואור התורה, אור גו׳, אור הי׳ ישראל בני ולכל נעשה האחרונים
ובטוב בשמחה בגלוי נמשך וזה הגלות. של האחרונים בימים עולם לאור
באגרת כמבואר ה׳, בנועם דלחזות ובאופן ועבודתינו, מעשינו ע״י לבב
ובקרוב ההילולא, ביום ללמוד שניתן בהמאמר ט׳ בפרק גם ונרמז הקודש
ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת עולם לאור לך יהי׳ ה׳ למ״ש נזכה ממש
לקיום ונזכה דעמידה. באופן זקופה, בקומה היינו לארצנו, קוממיות ויוליכנו
טפחים, מעשרה למטה אלקות גילוי שזהו ההוא, ביום רגליו ועמדו מ״ש

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב י־ה, במרחב דענני הגילוי

להעלות האדם על ההולדת, ביום
שליט"א הרבי מביא כך זכרונותיו.
מרת יום. היום בספר המשיח, מלך
מספרת מלוד, אביעד, יהודית
זלמן, שניאור בנה של הנס על

הולדתו: יום יחול שהשבוע

של בודד משיעול התחיל "הכל
מלאו בו שישי יום באותו תינוק
להגיע מיהרתי ימים. חודש לו
רציתי שלא בגלל גם למרפאה,
הרופאה אך לשבת... כך להיכנס
אותי ושלחה מיוחד דבר ראתה לא

הביתה.

כשלאורך הקרוב, השבוע עבר כך
השיעולים השבוע
והרופאים מתגברים
במרפאה התורנים
על מצביעים אינם

שהוא. כל ממצא

כתבתי חמישי ביום
מלך שליט"א לרבי
השיעול על המשיח
והחריף. שהלך
ה', בכרך התשובה
ביטוי הכילה מז, עמ'
"וחוזר ונדיר: מיוחד
טרם וניאור". וניעור

אמורים. הדברים מה כלפי הבנתי

שיעוליו, ביותר החמירו זה בשלב
לבד אותו לעזוב יכולה לא כשאני
באותו דקות. למספר לא אפילו
הוא הביתה, נכנס כשבעלי ערב,
התינוק את מחזיקה בי הבחין
מאדים משתנק, החל רגע שבאותו
מיהר הוא רמות בצעקות ומחוויר.
ב'הצלה' המתנדב לשכן, לקרוא

במהירות. והגיע הכל שעזב

אמבולנס בליווי לקחתו מיהרנו
אותו אישפזו שם הרפואה. לבית

נמרץ. בטיפול

הקושי. התגבר כבר זה בשלב
טרופה שינה עם שבוע לאחר
אונים חסר שוכב לראותו ממצבו,
מידי. יותר היה במכשירים, מוקף
כל את לסיים החלטה קיבלתי
שלי אמא וכשסיימתי, התהלים,
הרופאים את לדלת מעבר שומעת
שאין ואומרים ביניהם מתייעצים

לעשות.... מה להם

בשעלת, נדבק התינוק כי התברר
מה לרופאים היה לא זה ובשלב

ממילא השפוף רוחי למצב להועיל.
הרופא את כי העובדה התווספה
מחליף לחו"ל טס שבדיוק המטפל,

ערבי. אחר, רופא

אותו שאלתי לחדרנו, הגיע כשהוא
והוא התינוק" על לומר לך יש "מה
בסדר". יהיה ה' "בעזרת לי: השיב
עניתי ומייד מדבריו, הופתעתי
הבטחון את מפיו שלשמוע לו
יודע כשהוא אותי מרגיע בהקב"ה,
ואילו הבורא, בידיו היא שהרפואה

שליח. רק הינו הרופא

במהלכה אשפוז, לתקופת נכנסנו
של הספר בבתי תהילים נאמרו
אחד ואפילו הילדים,
כהן שהינו משכנינו
הגיע טורנהים) (הרב
מנת על הרפואה לבית
כהנים, ברכת לערוך
תפילות כשעוד
אך הזמן, כל נערכות
שינוי ללא בנתיים
והתינוק לעין הנראה
נמרץ. בטיפול נשאר

כשפורים זה, בשלב
באופק, נראה כבר
אותי לבקר הגיעה
בית באותו ילדו שבנותיה דודתי,
הביאה היא איתה יחד רפואה,
במקום בו קודש, אגרות של כרך
ונעניתי ברכה וביקשתי שוב כתבתי

שמח'. ל'פורים בתשובה

לעבור חשבנו אפילו זה בשלב
נערמו אך הומאופתית, לרפואה
הרפואי, הצוות מצד קשיים לנו
הרבי את שוב לשאול והחלטנו
תוכן המשיח. מלך שליט"א
עצמי מונע "אני היתה: תשובתו
עימכם) (או ואיתכם דעה מלחוות
כך או כך ש הבנו הסליחה". רוב
הטוב. הצד על שיהיה שנבחר איך

לבעלי אמרתי כזו תשובה לאחר
ברפואה ממשיכה אני שיחי'
לרופאים ואתן הקונבנציונאלית

לנסות.

עוד המליצו. הם עליו טיפול עוד
הסתיימו נמרץ, בטיפול ימים כמה
שנה, שבאותה הפורים, בחג בדיוק
כפי בדיוק מהרגיל, יותר שמח היה
מלך שליט"א הרבי אותנו שבירך

המשיח.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

י. פרק המקדש כלי הל'

א. פרק המקדש ביאת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

כלאים הלכות ח. פרק וחרמין ערכין הלכות
א-ב. פרקים
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כ
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ג'

ד'

ה'

וניאור וניעור וחוזר

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

עולם של אורו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ופרצת תמימים תומכי "ישיבת של סיפורה
שאוהבים ממה יותר הרבה הוא ירושלים"
נפתחה כשהישיבה הצלחה'. של 'סיפור לכנות
תלמיד עם התחילה היא שנים, כשלש לפני
מעל למצב הגיעה היא מאוד מהר אחד,

ספסליה. את חובשים תלמידים שלושים

ומגיעה תשובה לבעלי המיועדת הישיבה כיום,
בעיר, הנוער בני עם העניפה לפעילות כהמשך
לעיר. שבכניסה משה ימין בשכונת ממוקמת

צוות עם יחד מיינר, שקד הרב הישיבה, ראש
רוח להחדרת עמל והגשמי, הרוחני ההנהלה
ברוח ונגלה, חסידות לימוד באיה, בכל הישיבה

ולבבית. חמה באוירה המשיח, ימות של

מהירים שינויים
לשינויים עדים אנו מסביר, הוא המשיח, "בימות
אותו לא זה בשליחות. והן בעולם הן מהירים,
מה מהר. קורה הכל גאולה, סף על כשאנו עולם
שליט"א הרבי בשליחות פועלים אנחנו הפלא?
כל את לנו ויש הגאולה להבאת המשיח מלך

איתנו. העולם כך, לשם דשמיא הסיעתא

הקודש, עיר שבירושלים מכך מתאים יותר מה
מיקום כפי מימין ממש לעיר, כשנכנסים מיד
משה קריית בשכונת לבית, בכניסה המזוזה

תמימים". תומכי ישיבת ישנה המפורסמת,

הישיבה של המהירה ההתפתחות בעקבות
בפעילות מלאות שנתיים האחרונות, בשנתיים
הלימוד, וחדרי הישיבה פנימיית ויוזמות,
בחורים כשלושים מקום. אפס עד התמלאו
שבוע מידי הזאל את פוקדים מקורבים ועשרות
האחרונה, בשבת רק קודש. בשבת שאת וביתר
של קבוצה בישיבה התארחו מציינים, הם
מאחד אלינו שהגיעו אורחים מעשרים למעלה

הבולטים. בתשובה החזרה מאירגוני

והתעלות עליה
הישיבה, מנהלי מציינים הדרך, כל "לאורך
שליט"א הרבי של לברכותיו זוכים אנחנו
אם קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך
של אחרים פרוייקטים או המבנה, בנושא זה
ועד הישיבה, תלמידי מעורבים בהם "מבצעים"
ותרומות תקציבים בהשגת מופלאים לניסים

תדיר. באופן זקוקה הישיבה להם

ב"ה, המואצת ההתפתחות עקב לאחרונה,
כמה פי ומפואר גדול למבנה הישיבה עברה
על מענה שנותן מבנה הראשוני, ממיקומה
המבנה הבחורים. של והנוחות הצרכים
המרכזית, לתחנה מקום בקרבת שממוקם
לירושלים מחוץ הגרים לבחורים גם מאפשר
כשמקביל לישיבה, ובמהירות בקלות להגיע
מרהיב נוף עם שקט באזור מדובר כי לציין ניתן

בתורה. שקידה המאפשר

המסור והצוות המעולים הגשמים התנאים

במלוא עת בכל לבחורים שנגיש והמקצועי
אחד. כל רוחנית עליה מאפשר הלב, תשומת
הנגלה תורת לימוד על כמובן, בדגש הכל
בחיות, תמימים לתומכי הייחודית והחסידות
לרבי והתקשרות חסידית הנהגה והנחלת

המשיח. מלך שליט"א

ניכרת השפעה
ניכרת הישיבה תלמידי איתם שמביאים התנופה
לו מחוצה אף אלא הישיבה, כותלי בין רק לא
ופועלים בחגים גדולים אירועים עורכים כשהם

תפילין". ב"מבצע שבוע מידי נמרץ באפון

בישיבה השלוחים כי מציינים לדוגמה כך,
בעומר ל"ג תהלוכת ארגנו ה'תמימים' עם יחד
בה רוממה החרדית השכונה לילדי ענקית

ילדים. כ–500 השתתפו

מנוצלים לשגרתיים, הנחשבים אירועים גם
לפרסום ידם על
בחג הגאולה. בשורת
האחרון השבועות
קבוצה בישיבה התארחו
מההווי לספוג שבאו
צאת לקראת המיוחד.
הישיבה כל יצאה החג
לכותל, לתהלוכה
פסוקים אמירת מתוך

נעצרים והשבים כשהעוברים וניגונים,
התקיים התהלוכה לאחר בהתפעלות. ומבטים
הכותל. ברחבת דא"ח ואמירת ניגונים סדר
האמיתית הגאולה בבקשת כמובן שהסתיימו

אדוננו"... "יחי והכרזת והשלימה

שוראקי שמואל הרב בישיבה: וביקור לפרטים
.058-4613-770 –

תורה לימוד או שידוך
שלו ולהמענה נכבדות, לו מציעים אשר .....כותב
אשר ענוהו הקדושה, תורתנו בלימוד להמשיך שרוצה

זה. על מסכימים השני מצד גם

חשוב זמן שמשך יסכימו (אשר הוא שכן יתברר ובאם
ותורת הנגלה תורת לימוד בישיבה, לימודו ימשיך

בההצעה, להתענין יש יחד), גם החסידות

ינחהו פרטית בהשגחה כאו"א על המשגיח והשי"ת
באמת. לפניו בטוב

שלכל מובן לזה, מסכימים השני שמצד לעיל הכתוב
שלא הוא, מצדו תקיפה החלטה להיות צריכה לראש
אדרבה אלא ושקידה בהתמדה ללמוד שימשיך רק

בזה, יוסיף עוד

אחר גם ג': פרק ריש הזקן לרבנו ת"ת הלכות ועיין
וכו', טרדה בלי שנים ג' או ב' ללמוד יוכל הנשואין
וכיו"ב עסק שענינם לאלו בהנוגע אמור והנ"ל
תורתו להיות היפה בחלק שבחר לזה בהנוגע ועאכו"כ

בקדש. ומשרת אומנתו

ושקידה בהתמדה לימוד על שנוסף חזקה תקותי
ובדא"ח, הנגלה בתורת

ותניא תהלים דחומש השיעורים שלשת גם שומר
השני, את מוציא אחד ענין אין הידועים

מטה מטה מכנ"ל בהשתלשלות אשר דא כגון וכמובן
בדרושי (כמבואר וציצית טלית דחילוק הענין נעשה

מני') דאזלינן דש"ק דא"ח

וכו'. משא"כ בטלית כלל קדושה אין שבזה אלא

ו׳תתקיד) (מאגרת האמור בכל לבשו"ט בברכה

בישיבה לימודים בשעת

הארצי המרכז

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

בישיבה שיעור


