
שבט לי׳ מתכוננים
העולם, ברחבי חב"ד מוקדי

שבט, י' ואירועי לפעילות מתכוננים
שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו יום

הרבי הילולת ויום המשיח, מלך
התוועדות האירועים: במרכז הריי"צ.
ע"י שנה כמידי המאורגנת מרכזית
האמיתית הגאולה למען האגודה

באולמי שבט, י' רביעי ביום והשלמה,
נוספים: לפרטים בראשל"צ. בלוודר

.03-658-4633

תורה ספר הכנסת
הת' לפטירתו חודש 11 במלאות
עמוס ועמי טלי בן ז"ל שמואל יהודה
משפחתו תכניס שיבלחט"א, מימון
שירה ברוב שבט ער"ח ראשון ביום
נשמתו. לעילוי תורה ספר וזמרה
ברח' 17:00 בשעה אותיות כתיבת

תהלוכה מכן לאחר ים, בת 11 הלפר
שד' ים בת חב"ד הכנסת לבית

.67 העצמאות

יהודי מענה לא יהודי
חוקרי התעללות פרשיית בעקבות
על שנחספה יהודיים, בעצירים השב"כ
לא "יהודי מטה הוקם דינם, עורכי ידי
מחאה, פעילות, המארגן יהודי" מענה
לתרומות וחיזוקים. תקשורת הפגנה,

פרטיכם: והשאירו התקשרו
055-6650946

זה, בחודש השתדלותנו שעיקר מכאן המשיח, מלך שליט״א הרבי של לנשיאות, העלייה חודש הינו שבט חודש
גדולה. ובשמחה עצום בביטול עלינו, מלכותו קבלת עליהם״, קבלו ברצון ״ומלכותו של בעניין להיות צריכה

טובות חדשות

של חודש ראש
המלכות קבלת

"הקהל" להתוועדות היכונו
שבט י'-י"א הארצית
י ר אחו בעמ' ם פרטי

שבט, חודש ראש יחול הקרוב שני ביום
ביותר משמעותיים בתאריכים המאופיין חודש
הדור של תקופתו נחתמה בו החודש לדורנו.
הדור של תקופתו והחלה לגלות, האחרון

לגאולה. הראשון

האדמו"ר הסתלק תש"י, שנת של בשבט בעשירי
בשושלת השישי הנשיא יצחק יוסף רבי הקודם,
בקהלת הפסוק על חז"ל כדרשת אך חב"ד,
אנו אין "וכי השמש", ובא השמש "וזרח

השמש משזרח יודעין,
עד אלא השמש? בא
של שמשו השקיע שלא
של שמש זרח זה, צדיק
שמת יום אחר. צדיק
רבינו נולד עקיבא ר'
וזרח עליו וקראו הקדוש,

השמש. ובא השמש

משנחתמה גם בדיוק, כך
של נשיאותו תקופת
יום בבוקר הקודם, הרבי
בשבט, י' קודש שבת
כל וללא מייד החלה
נשיאותו זריחת הפסק,
מלך שליט"א הרבי של

שבט, י"א - שלמחרת היום כאשר המשיח,
השביעי בדור הראשון, השלם נשיאותו יום הינו

הגאולה. דור

הראשונה בפעם כמו
האריז"ל, מפרש ונעשים", נזכרים האלה "והימים
יחודי, תאריך כל או ומועד חג אותו שבהגיע
המשכה אותה וניעורת שחוזרת הרי שנה, מידי
האירוע באותו לעולם אז שנמשכה אלוקית
המשכות שאותן כדי אלא הראשונה. בפעם
ותהא בגילוי יבואו
עלינו ניכרת השפעתן
עלינו מוחשי, באופן
ולהזכיר לעצמנו לזכור
את אותנו, לסובב

מציין הדברים להבהרת ימים. אותם של עניינם
להסתפק שאין המשיח מלך שליט"א הרבי
פעולות לפעול יש אלא גרידא, עיוני באיזכור
יהיו הם ואזי ימים, לאותם התואמות ממשיות

בגלוי. עלינו השפעתן תמשך "נעשים", אכן

של לנשיאות, העלייה חודש הינו שבט חודש
שעיקר מכאן המשיח, מלך שליט"א הרבי
אלה בימים ובפרט זה בחודש השתדלותנו
קבלו ברצון "ומלכותו של בעניין להיות צריכה
מלכותו קבלת עליהם",
עצום בביטול עלינו,
ומתוך גדולה ובשמחה

מחודשת. חיות

ונשמע נעשה
המלכות", "קבלת
החלטה משמעה
הנשמה, מעצם פנימית
להתבטל בשבועה, כמו
קבל בעת המלך. אל
נדרשים איננו המלכות,
או זה פרט על להחליט
היא ההתבטלות אחר.
עניין לכל עקרונית
"נעשה ישראל בני הכרזת דרך על שנידרש,
מכן לאחר רק התורה. קבלת לפני ונשמע",
בפועל. הקדושות הוראותיו לביצוע לבוא צריך

עם לבטחון הנוגעות הכלליות, הוראותיו את הן
לידי שבידינו שעל אף למסור שלא כגון: ישראל,
ויתורים על מו"מ כל לנהל לא ואפילו הערבים,
הוראותיו את והן ישראל, בארץ שהם כל
בלימוד להוסיף יחיד, לכל הנוגעות הפרטיות
להשתדל בהידור, המצוות ובקיום התורה
החת"ת אמירת המצוות, במבצעי הרבים בזיכוי
הרמב"ם לימוד היומי, תניא) תהילים, (חומש,
את לכנס ה"הקהל", למפעל הצטרפות היומי,
ולעודדה ה' ביראת לחזקה החברתית הסביבה
הרבי ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה בבשורת
לבב. וטוב שמחה ומתוך המשיח מלך שליט"א

לניקרגואה טהרה מביאים

לבניית החפירות ליד אמריקה, מרכז בניקרגואה, חב״ד בית מנהל עטר, דוד הרב
צדקנו. משיח פני לקבלת עניפה לפעילות המצטרף מקוה במדינה. הראשון המקוה
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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

רבקה מרת וזוגתו אליצור ר' למשפחת

רווהשיחיו
תחי' מושקא ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

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

רבקה מרת וזוגתו שמואל ר' למשפחת

שיחיו הפרצי פורטמן
שיחי' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת
אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ויזכו
טובים ולמעשים לחופה לתורה ולגדלו

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

טוב טובמזל מזל

  
  

   
   
   

  
  

   
   

   
   

ה' אני העולם, נברא שלא עד הוא אני
ליפרע שעתיד ה' אני לאברהם, שנגליתי
טוב שכר משלם ה' אני ועבדיו, מפרעה
הוא אני ה' אני לבוא, לעתיד לצדיקים
טוב) (לקח אחר. ולא

ז) טו, (בראשית ה' "אני לאברהם אמר והלא
נגליתי לא בשבועה הקב"ה, שאמר אלא
שם סוד לו וגלה פה אל פה כמותך להם

ישראל כל לעתיד-לבוא אבל כו'. המפורש
שבח ויודעין הקב"ה של ביראתו מהלכין
ילמדו "ולא לג) לא, (ירמיהו שנאמר גדולתו,

אחיו" את ואיש רעהו את איש עוד
התורה) על חדש (מדרש

אשר למה? א) קז, (תהילים טוב כי לה' הודו
"למעני הכתוב שאמר זה צר. מיד גאלם

יא). מח, (ישעיהו אעשה" למעני

אמר פעמים? שני למעני" "למעני למה
אתכם גאלתי במצרים כשהייתם הקב"ה,

הוא בגויים, יתחלל שלא שמי בשביל
מאדום אף הוי'", אני כי "וידעתם שכתוב

שנאמר שמי, למען אלא עושה איני
(מדרש) שמו" למען "ויושעם

מוחצת משה של שידו הכתוב מגיד
בו שכתוב ליוצרו דומה שהוא ומרפאה,

ידי בנטיית ארפא, ואני מחצתי לט) לב, (דברים

הגדול) (מדרש נרפאו. ידי ובנטיית נלקו

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:32 16:16 ירושלים

17:33 16:30 תל-אביב

17:31 16:19 חיפה

17:35 16:34 באר-שבע

17:31 16:28 ניו-יורק

- גו' בקבצי אלוקים ה' אמר כה 
כא) כט - כה כח (יחזקאל ה' אני כי וידעו

  
חלקים 13 דק', 3 ,8 שעה א' ליל :

שני ביום  

הגאולה מבשר נביא יש

ב"מכות" העוסקת "וארא", פרשתנו לתוכן בדומה
מצרים "וידעו אשר עד מצרים על הקב"ה שהביא
בנבואת ההפטרה גם עוסקת ה), ז, (שמות ה'" אני כי
של מצרים של חורבנה אודות ואילך) א (כט, יחזקאל

חורבנה מטרת כי יחזקאל, מציין בנבואתו תקופתו.
כי מצרים יושבי כל "וידעו - הוא מצרים של הקרב

בפרשתנו. כמו בדיוק ו) (כט, ה'" אני

האירועים מטרת
נאמר מצרים של חורבנה למטרת ביחס והנה

למצרים, העונש אינה האמיתית המטרה כי ברש"י
הוא וכך לישראל. שתבוא התועלת למען אלא

(שמות פרעה" לב אל אקשה "ואני הפסוק על מפרש
לפני וגלוי כנגדי והתריס שהרשיע "מאחר ג): ז,
לב לתת כוכבים עובדי באומות רוח נחת שאין

בו הרבות למען לבו שיתקשה לי טוב לשוב, שלם
הקב"ה של מדתו וכן גבורותי, את ותכירו אותותי

כדי כוכבים עובדי האומות על פורעניות מביא
וייראו". ישראל שישמעו

- והוא המכות בכוונת נוסף ענין שיש הרי זה ולפי
בפרשת במפורש נאמר גם כך ישראל. את ללמד כדי
למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני "כי בא:
בנך באזני תספר ולמען בקרבו, אלה אותותי שתי
אותותי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן

ה'". אני כי וידעתם בם שמתי אשר

מציאות אינה שהבריאה בכך, מוסברת זו עובדה
שהיא בכוונה, ה', מאת נבראה אלא ח"ו עצמה בפני
כשם א). בראשית (רש"י התורה ובשביל ישראל בשביל -
התורה, ובשביל ישראל בשביל היא הבריאה שעצם
בפני דבר שאינם שבעולם, המאורעות בכל הוא כן

ישראל בשביל הם ובפרט, בכלל כולם, אלא עצמו
והתורה.

על נוסף שבעולם, המאורעות שכל מובן, ומזה
אמיתית הרי הקב"ה, מאת פרטית בהשגחה היותם

ולתורה. לישראל תועלת מזה כשבאה ענינם

הוא כן בכלל, בעולם הנעשים בדברים שהוא וכשם
בשביל שהם וסיבתם, טעמם שנתפרשו בדברים גם
בזה האמיתית השלימות בפנימיות, מסויימת, כוונה
מציאות העולם שאין וכיון ישראל. בשביל כשהיא
נשלם ידו שעל אלקות הגילוי גם הרי עצמו, בפני

לישראל. ובא נמשך הגילוי כאשר

העניינים כל תכלית ישראל
האחרון הפסוק את כוללת שההפטרה הסיבה גם זו
ולך ישראל לבית קרן אצמיח ההוא "ביום שבה:

ה'". אני כי וידעו בתוכם פה פתחון אתן

של חורבנה תיאור לאחר בא אשר זה פסוק
ע"י ייעשה שהדבר לכך הטעם ציון ולאחר מצרים
ותכלית המטרה כי מדגיש בבל, מלך נבוכדנאצר
בשביל היא ה' מאת הנעשים אלו ענינים כל של

ישראל.

הנבואה פרסום
לבית קרן אצמיח ההוא "ביום - זה בפסוק אך

ה'" אני כי וידעו בתוכם פה פתחון אתן ולך ישראל
נוספת. הדגשה יש

נבוכדנאצר, על ואח"כ מצרים, על מנבא כשיחזקאל
בו מאמינים ישראל שרוב ידוע נביא כבר הוא

"ולך ואומר השי"ת כאן מוסיף ומכל-מקום כנביא,
שבני כדי זה שכל גו'", בתוכם פה פתחון אתן

בדבריו. ויאמינו נבואתו שנתקיימה יראו ישראל

את עושה הקב"ה מדהימה. הדברים משמעות
ממלכות ב' אז שהיו ומצרים נבוכדנאצר מלחמת

כו', חיל אנשי ורבבות אלפים בה והשתתפו אדירות
מזה שיבוא פה", פתחון אתן ש"לך בשביל זה וכל
בני של מספר למתי רק ואפילו לישראל, תועלת

ביחזקאל. האמינו שלא אותם - ישראל

הזה: בזמן האדם בעבודת הוראה ומכאן

שכל לידע צריכים ישראל שבני העיקר על נוסף
הכל העולם, אומות בין אפילו בעולם, שנעשה מה
רמז ס' (ישעיהו בילקוט וכדאיתא ישראל, בשביל הוא
תתייראו אל "בני ישראל לבני אומר שהקב"ה תצט)

ולכן בשבילכם", אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל
בה'" בבטחונם להתחזק אלא לירא ישראל לבני אין
בפועל והמצוות התורה בשמירת יותר ולהתאמץ
ממש. בקרוב לבוא העתידה לגאולה כהכנה ממש

תשכ״ז) וארא, פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

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 ,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

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

ג) ו, (וארא נודעתי לא ה׳ ז)ושמי ו, (וארא ה׳ אני כי וידעתם

כט) ט, (וארא ה׳ אל כפי את אפרוש

ג) ו, (וארא להם נודעתי לא ה׳ ושמי



שמואל הרב מספר שנים, "לפני
פרטית" ב"השגחה הגענו פורטמן,
מלך שליט"א הרבי ובברכת
בדרום שאנן נווה לשכונת המשיח,
בין דירה, שם שכרנו אביב. תל
לחדשה. הישנה המרכזית התחנה
שאנחנו הבנתי ימים, מספר לאחר
החב"דניקיםהיחידיםשגריםבאיזור
בשיעורים אני בפעילות, והתחלנו
עם בפעילות אשתי ואילו לגברים,
בהצלחה, שהתנהלה ובנות, נשים

ב"ה.

שלאיזור לאחר השתנו הנתונים
אלפי עשרות להגיע החלו
השכונה פני מאפריקה. המסתננים

לחלוטין. השתנו
בלב עצמנו מצאנו
שונה זרה, אוכלוסיה
ובעיקר בצבעה

באופיה.

רביםמבאיהשיעורים
להגיע הפסיקו
האם והתלבטנו
ההתלבטות להשאר.
זמן נמשכה לא
הרבי תשובה רב,
המשיח מלך שליט"א

גם ולפעול להשאר נחרצת, היתה
יהודית, הלא האוכלוסיה בקרב
נח. בני מצוות שבע בהפצת כמובן

הרבי של גדולה ותמונה משיח דגל
ביתנו על המשיח מלך שליט"א
כשאנו בגאון, להתנוסס המשיכו
יכולתנו ככל לפעול ממשיכים

החדשים. בנתונים

באחת חודשים, מספר לפני
בדלת. נקישות שומע אני הלילות
מי ותהיתי מאוחרת הייתה השעה
כשפתחתי כזו. בשעה להגיע יכול
צעיר בחור לפני עמד הדלת, את
נראה היה הוא כי אם ישראלי,

לחלוטין. "שפוך"

ענה לעזור, אוכל במה לשאלתי
האיזור שכל וכיוון במצוקה שהוא
ובפרט אור בקע מביתנו ורק חשוך
מתנוסס הדגל את מרחוק כשראה
חב"די בית שזהו הבין ביתנו על

ולהכנס. לנסות והחליט

הגשתי לביתנו, הבחור את הכנסתי
שזו נראה היה לא אם לאכול, לו
מעורפל נראה היה הוא בעייתו.

שינה. מקום לו וסדרתי

להגיע החל הבחור הבאים בימים
התחלתי בקביעות, כמעט אלי
הצטרף הוא חסידות, איתו ללמוד
מארגנים שהיינו המצומצם למניין
בית. כבן כמעט ונעשה לשבתות,
ולא כמעט תקופה אותה כל במשך
שהוא לכך מעבר דבר, עליו ידעתי
מהדרך. שירד טובים כבן נראה היה

נעלם הוא חודשים כשלושה לאחר
שהגיע. כפי בדיוק פתאומי, באופן

מעידה היעלמותו האם ידעתי לא
למקומות חזרה ירידה או עליה על
שבועות מספר שחלפו עד חשוכים.
לחתונה. הזמנה מכתב מקבל ואני

את כשפתחתי
קראתי המכתב,
הלוך ההזמנה את
פעמים כמה ושוב
להבין לנסות כדי
הייתה המזמין. מי
מסוגננת הזמנה זו
מובהק חרדי בסגנון
מהיכן הבנתי ולא
אלינו להגיע יכולה

זה. מסוג הזמנה

נפל שלפתע עד
בידידנו שמדובר האסימון, לי

"שנעלם".

לאחר התקשר. והוא רב זמן חלף לא
לי סיפר הוא טוב, המזל ברכות
ממשפחה בא הוא שאכן לראשונה
משבר שבגלל אלא חשובה, חרדית
ביתו לעזוב החליט הוא נעורים
לקיים הפסיק למד, בה הישיבה ואת
לעניינים והדרדר ומצות, תורה

לחלוטין. רצויים בלתי

כמעט הייתי אמר אליך, "כשהגעתי
בביתכם האור אילמלא לגמרי. גמור
אינני מעליו, שהתנוסס משיח ודגל
השיעורים היום. הייתי היכן יודע
אט אותי החזירו וה"מבצעים"
חששתי כי אם למסלול, אט
חזרה אותי תקבל משפחתי האם
לחזור, ביכולתי כי לי ומשהתברר
חדש דף ופתחתי לישיבה חזרתי

בחיי.

שידוך לי הוצע חודשים מספר בתוך
שבידך". ההזמנה זו וב"ה

יכול אחד, משיח שדגל מה
לעשות...

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

לגני״ ״באתי של השישית 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 הראשנים פרקיו חמשת את ללמוד לגני",
י"ג ביום הבאים הפרקים חמש המשכו, ואת ה'שי"ת
בסיומו הפרקים לחמש ועד בבפורים גם וכך שבט,

ניסן. ב' ביום

נוהג תשי"א, בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח, מלך שליט"א הרבי
מתוך הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס

הריי"צ. אדמו"ר של מאמרו

ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
ג' מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
השישית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים

תשע"ו. -

שליט"א הרבי ע"י תשע"ו, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
הריי"צ. אדמו"ר של לגני" "באתי במאמר השישית לאות מקביל המשיח, מלך
ל"אות" הביאור המשך - תשל"ו דשנת לגני" "באתי מהמאמר ב' פרק להלן

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו השישית

לגני באתי
מה גם יובן שבזה ו'), (=בפרק בפ"ו בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק וממשיך ב)
ועשית וכמ"ש1 קרשים בשם נקראים המשכן את מהם שבנו שטים שעצי
אשר שמו [שזה קרשים דהשם עומדים. שטים עצי למשכן הקרשים את
שמקשר מה והוא ענינם. תוכן על מורה הקודש)] (=בלשון בלה"ק2 לו יקראו
לקמן (וכמבואר דקדושה קשר המשכן, לקרש ונהפך מתברר דעולם ושקר
מה שזהו שטים, עצי בענין לעיל המבואר ע"ד והוא פ"י). ההילולא במאמר
דקדושה לשטות דעולם) (שקר זה), (=דלעומת דלעו"ז משטות שמתהפך

המשכן). (וקרשי

הוא מרומז שקר) על מורה לקדושה שנהפך (שקודם שבקרש זה ענין והנה
בפ"ו בהמאמר ומבאר שבה, בהאותיות גם אלא התיבה בכללות רק לא
סטרא על דאתחזיאו אתוון הן ור' ק' דאות הזהר בהקדמת מ"ש בהקדם
קשוט את ש' אות (דהא בגווייהו ש' אות נטלי לאתקיימא ובגין בישא,
ור' שק' שם, בהמאמר מבאר בישא לסטרא ור' ק' דאות והשייכות איהו).

וה'. ד' לנגד הן

וכן ועניות דלות מלשון הוא דד' בפירושן, וכן בדמותן זל"ז דומים ור' דד'
זמ"ז ומרוחקים מובדלים הם שמ"מ אלא ורישות, עניות מלשון הוא רי"ש
דלעו"ז, אות היא ורי"ש דקדושה אות היא דד' הקצה. אל הקצה מן בתכלית,
זה על ומביא ח"ו. עולמות מחריב ה"ז זב"ז אלו אותיות מחליף כאשר שלכן
ח"ו מחליפה שאם טוב, דועשה הקו דאחד, מהד' אחת דוגמא דוגמאות. ב'
אחר4, לא-ל תשתחווה דלא מהר' שני' ודוגמא עולמות3. מחריב ה"ז ר' באות

עולמות. מחריב ה"ז בד' הרי"ש את ח"ו מחליף שאם מרע, דסור הקו

ד' שאות שם, בהמאמר מבאר בתמונתן ר' לאות ד' אות שבין ההפרש והנה
ועד האותיות, מכל קטנה הכי אות [להיותה יו"ד דאות מאחורי', יו"ד לה יש
שבין בהחילוק הביאור נקודת וזהו הביטול. על מורה בלבד] נקודה שהיא
יו"ד בה שאין מכיון רי"ש, שאות העניות) על מורות ששתיהן (אף לר' ד' אות
בישא סטרא על דאתחזיאו מאתוון היא ולכן הישות, הו"ע ביטול, על המורה
ד', אות משא"כ לאלקות) שייכות להם שאין מה הוא דסט"א העניות (וענין

הביטול. הו"ע שלה העניות ענין ביטול, על המורה יו"ד בה שיש מכיון

לד, תשא (4 ב. פי"ט, ויק"ר ראה (3 ספ"א. שעהיוה"א ראה (2 כט. כו, תרומה (1

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

טו. פרק תרומות הלכות

א. פרק מעשר הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

א-ג. פרקים טוב יום שביתת הלכות

ד-ו. פרקים

א. פרק ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

ג-ה. פרקים שופר הלכות

כז

כח

כט

א

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח דגל בזכות

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 מומחההדרך מוהל
שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון
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הקודש ואגרות הרמב"ם הילולת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כח צדיק של ההילולא ליום לו יש
חסידות בתורת מבואר כך מיוחד, סגולי
תורתו מעשיו, כל עולים זה ביום והקבלה.
כאשר עילוי, אחר בעילוי מצוותיו וקיום
כאחד, ורוחני גשמי שפע ממשיכים הם

אליו. הקשורים לכל

כאשר בפרט נכונה המיוחד, השפע המשכת
מימון, בן משה כרבינו בצדיק מדובר
שמו של התיבות שראשי שזכה הרמב״ם,
ה' בדבר הבא, השבוע בפרשת נרמזים כבר
אליהם ישמע לא פרעה כי המבהיר למשה
מדוע? זה וכל ממצרים, ישראל את להוציא
כאשר מצרים". בארץ מופתי רבות "למען
רמב"ם, השם את יוצרות התיבות ראשי
העידה ועליו הארץ בקרב ישועות הפועל
קברו: מצבת על החקוק בביטוי המסורת,

כמשה". קם לא משה עד "ממשה

העדות מכל

רבבות סוחפת ההילולא, ימי של זו תודעה
ההילולא ביום להגיע העדות, מכל יהודים
ניתן, זה באם מנוחתו למקום צדיק של
את ואחד אחד כל ולבקש שם להתפלל
אותו. ולסובבים משפחתו לבני לו, הדרוש

המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
בפועל להביא ביכולתכם.. אשר כל "עשו
תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה את
ישיבת תלמידי את הביאה ממש", ומיד
ההזדמנות את לנצל בצפת, חב"ד חסידי
בפרט יהודים, אלפי התכנסות של הנפלאה
ביניהם להפיץ מנת על "הקהל", בשנת
של הגאולה בשורת את ובאמצעותם,

את יותר ועוד המשיח מלך שליט"א הרבי
הכתיבה באמצעות אליו ההתקשרות אפיק

קודש. באגרות

רחבי בכל הילולא, בכל כמעט קורה זה
מהצדיקים אחד כל של הקודש, ארץ
לכ' אור האחרון, שישי בליל הידועים.
הרמב"ם בציון כזו פעילות התרחשה טבת,
זו, יחודית לפעילות האחראים בטבריה.
בחורים של קבוצות היו האוויר, מזג למרות
ופעלו שהגיעו בצפת, חב"ד חסידי מישיבת
את לציון העולים לציבור והביאו במקום

הגאולה. בשורת

ניסים ורואים כותבים

את שעודדו שלטים קדמו העולים פני את
הרבי תמונת עם יחד לגאולה, הדרישה
יקר, "יהודי כגון: המשיח, מלך שליט"א
יחי הגאולה. את דרוש אנא לציון בהגיעך

לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
במאהל להבחין היה ניתן בהמשך ועד".
באגרות הכתיבה לשם שיועד המיוחד
כיתוב עיטר המאהל קיר את הקודש.
מתחם בתוך ניסים. ורואים כותבים גדול:
לטובת וכסאות שולחנות הוצבו המאהל
בכל המאהל את איישו שאכן הכותבים

והיום. הלילה שעות

הישיבה מבחורי העת כל נכחו במאהל
ולאחר לכתוב כיצד המבקרים את שהנחו
התשובה את והסבירו איתם ישבו מכן
שבה. וההוראה הקודש באגרות שהתקבלה
רבנים לראות, היה ניתן הכותבים בין
קשת ישראל, עמך גם כמו ואברכים

ביותר. ורחבה מגוונת

לגאולה דרישה

על למאהל, בצמוד
כל הוקרנו מסך גבי
וידאו סרטוני העת
שליט"א הרבי על
כאשר המשיח, מלך
עומדים המבקרים
במראות וצופים
לא לחלק הקודש.
הייתה מהם, מבוטל

לצפות יכולו בה הראשונה הפעם זו
המשיח, מלך שליט"א הרבי עם בהתוועדות
ההילולא במשך ועוד. הדולרים בחלוקת
בבשורת שעסקו עלונים אלפי חולקו
האמיתית לגאולה ובדרישה הגאולה

ממש. ומיד תיכף והשלימה

הרמב״ם ציון ע״י האגרות דוכן

בלימודים הצלחה
הרבה, קבל לא אבל בישיבה השני' שנה שלומד כותב

וכו' זמן מבטל כי לומד אינו האחרון ובזמן

הקרוב, בעתיד יעשה ומה יסתדר איך אצלו ספק ולכן
ט"ז. בגיל והוא בזה סברות וכותב

חיים תורת תורתנו הוראת פי על פשוט וגם מובן והנה
ושקידה, בהתמדה בישיבה בלימוד להמשיך שעליו

את המסית היצר מפיתויי הן האמורים הטעמים כל כי
תחבולות מיני בכל האדם

תורתנו להוראות מתאים להתנהג אותו למנוע ובלבד
חיים. תורת

ולא יגעת חז"ל הודיעו הרי וכו' זמן שמבטל שכותב ומה
תאמין, אל מצאת

אלא זמנו יבטל שלא לבד לא באמת ירצה אם שלכן

הרגיל, על יותר בלימוד יצליח

האושר, ימי הם שבגילו ימים דוקא והרי

סוללים הם הרי כדבעי אותם מנצלים שבאם כוונתי
האדם, של האמיתי לאשרו הדרך

בו שרק ברור ידע וכאמור יחד, גם וגשמי רוחני אושר
במתאים, בתוקף בזה באמת יחליט ובאם תלוי, הדבר

קשה, זה באופן שהתחלה לו שידמה שאפשר אף הנה
הם מדומים בחלקם שהקישוים יווכח לזמן מזמן הרי

עליו, להתגבר כך כל קשה אין שישנו, החלק וגם
הרצון. בפני העומד דבר לך אין הידוע וכמאמר

ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע בודאי
ולהבא. מכאן פנים כל על עליהם וישמור הידועים

האמור, בכל טובות לבשורות בברכה
ו׳תל״ט) (מאגרת
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