
העולמי הסאטלייט תשורה:

והתוועדות ההקהל כינוס במסגרת
"תשורה" חולקה שבט, בי' הארצית
מעמד של מלא צפיה דיסק מיוחדת,
שבט בי' שהתקיים העולמי הסאטלייט
ביוזמת שנה, עשרים לפני בדיוק תשנ"ו,
"קרן את שהקים אנטיאן רמי הרב
מעמד הגאולה. בשורת להפצת המליון"
עולמית להתאחדות כולו שהוקדש
מלך אדמו"ר כ"ק של מלכותו בקבלת

שליט"א. המשיח

ומשיח גאולה שיעורי אתר

מיוחד אתר נפתח אלה בימים
לקיום ומשיח, גאולה עניני ללימוד
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
באתר המשיח. ימות את לחיות
בעניני רבים וידאו שיעורי מופיעים
נושאים לפי מסודרים ומשיח, גאולה
לפי מסומנים השיעורים רבנים. ולפי
מספר של סדרות לראות גם וניתן רמות

נושא. אותו על שיעורים

השיעורים סדרת את באתר לסמן ניתן
בתקופה בהם לצפות מעוניין שהמבקר
לאתר הבאה שבכניסה וכך הקרובה,
עצר. בו במיקום השיעור, לו יפתח
ללימוד עולמי למעגל להצטרף גם ניתן
הימים בחירת ע"י ומשיח, גאולה עניני
הגאולה עניני ללימוד הנוחות והשעות
המועדפת. השיעורים סדרת ובחירת
נסיעות, בזמני לשימוש במיוחד יעיל
האתר: כתובת וכו'. בתורים, המתנה

www.geulahvod.com

גודל מכאן משיח. של תורתו תצא״, מאתי חדשה ״תורה מאותה ״טעימה״ מהווה החסידות תורת
המשיח מלך שליט״א הרבי של תורתו בלימוד ובפרט חסידות בלימוד בהרחבה לעסוק והחובה הזכות

טובות חדשות

שבניסים ההכנה
עכשיו והנפלאות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל! תורת פי על

בתכלית מדוייק הכל, פרטית. בהשגחה הכל
ביותר הקטן לפרט עד ית', מאיתו ומכוון
הקשור עניין כל וכמה, כמה אחת על בעולמנו.
והתהוותו העולם בריאת שהרי ומצוות, בתורה
רז"ל: וכמאמר התורה, ע"י אלא אינה התמידית
- עלמא" וברא באורייתא קוב"ה "איסתכל

העולם. את וברא בתורה הקב"ה הסתכל

הבעש"ט, של הידועה הוראתו נובעת גם מכאן
שאדם מה שמכל הכללית, החסידות מייסד

עליו שומע או רואה
הוראה איזו ללמוד

ה'. בעבודת

הבעש"ט של זו הוראה
לגבי גם בוודאי נכונה
הקודמים האירועים סדר
אירועים תורה, למתן
טבעיים ועל ניסיים
המכות עשרת לחלוטין.
סוף, ים קריעת במצרים,
המלווים הכבוד וענני
לקראת גם ישראל את

תורה. מתן

שבתורה סוף אין
כהקדמה אלו ונפלאות ניסים של התרחשותם
מתן של טבעי העל לאופיו ועד תורה, למתן
הקולות" את רואים העם "וכל עצמו: תורה
כל הנראה! את ושומעין הנשמע את רואים
נדרשו אכן מדוע השאלה, את מחזקים רק אלה
להפנמתו ועד העל-טבעי את לחוות ישראל
מן לחם אלוקי, לחם אותו המן, אכילת ע"י
מרים, של הפלאי מבארה המים ושתיית השמים

תורה? למתן כהכנה

"אנכי", בתיבת הדברות עשרת פתיחת את
כראשי- חז"ל דורשים
נפשי "אנא תיבות:
אני יהבית", כתבית
כתבתי עצמי את
מכאן בתורה. ונתתי

מאוחדת בהיותה התורה, של אין-סופיותה גם
ית'. ומהותו בעצמותו

ההכנה אשר החסידות, בתורת הוא ידוע כלל
או לפעול שרוצים העניין מעין להיות צריכה
העניין לקבלת ישראל את להכין כדי להמשיך.
המשיך התורה, זו כולה, ההוויה בכל הפלאי
עם להכירם כדי ונפלאות, ניסים הקב"ה להם
שבתורה. האין-סוף עם מהשכל, שלמעלה מה

גילה הדורות, מהלך
כל, לעיני והוכיח
של סופיותה אין את
הכל כאשר התורה,
יכולים ואין בה לומדים

תכליתה. אל להגיע

חדשה תורה

מדוענדרשים כעתמובן
והנפלאות, הנסים
הגאולה לקראת
והשלימה, האמיתית
"כימי היעוד: כלשון
מצרים מארץ צאתך
ניסי נפלאות". אראנו
יהיו עינינו, לנגד שתחילתם העכשווית, הגאולה
מצרים, יציאת ניסי לעומת ערוך, באין פילאיים
של הנעלה לגילוי הכנה מהווים שהם משום
ה"תורה של בהתגלותה התורה, קבלת שלימות
האין-סוף גילוי שלימות תצא", מאתי חדשה
ית'. ומהותו עצמותו גילוי עם יחד שבתורה,

נשיאינו רבותינו מעידים החסידות תורת על
חדשה", "תורה מאותה "טעימה" מהווה היא כי
והחובה הזכות גודל מכאן משיח. של תורתו
בלימוד ובפרט חסידות בלימוד בהרחבה לעסוק
בספרי המשיח, מלך שליט"א הרבי של תורתו
שיחות, לקוטי התוועדויות, שלו, המאמרים
היעוד קיום לזירוז מלכות ודבר קודש אגרות
מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

גאולתכם" זמן הגיע ל"ענווים 25

הארצי שבט י׳ כנס בההתוועדות סבא. כפר חב״ד ישיבת ראש איפרגון אבישי הרב
נחום) ארי (צילום: המפרץ. ממלחמת ניסים של שנה 25 על במוולטי-מדיה מתוועד
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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

חדאד שיחי' רעואל הרב למשפחת
שיחי' חיים הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חי'ה עב"ג השידוכין בקשרי
צמח שיחי' מאיר הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה יצחק ישראל ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה פרישמן בנציון אלתר חיים ב"ר

תשע"ו שבט ט' נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לעילוי

  
   

   
    
   
   
   
   

   
   
   

    

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

17:49 16:34 ירושלים

17:51 16:49 תל-אביב

17:49 16:39 חיפה

17:52 16:53 באר-שבע

17:54 16:51 ניו-יורק

     
     

קודש זרע - וגו' מות בשנת 
יג) - א ו, (ישעיה מצבתה.

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 אופיו 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

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

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי

יד) כ, (יתרו רואים העם וכל

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי



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'

את המאפיינות הפעולות אחת
חב"ד ישיבות תלמידי של פעילותם
ל"מבצעים" היציאה זו אתר, בכל
בערבי תפילין במבצע הרבים זיכוי

ויו"ט. שבת

גולדשטיין משה הת' מספר
יורק. שבניו הייטס קראון משכונת

ל"מבצעים" יציאתי את "התחלתי
נהגתי עשרה... שלוש גיל לפני עוד
אחד עם תפילין למבצע להצטרף
המבצעים איזור המבוגרים. הת'

מנהטן. מרכז היה שלנו

במסלול הסתפקנו לא
חיפשנו הזמן כל הרגיל,
משרדים חנויות עוד
יהודים שם שיש וכו'
אותם. לזכות מנת על

על שמענו אחד יום
שמנהל חדשה חנות
נכנסנו יהודי. אותה
להניח לו להציע אליו
דיי תגובתו תפילין.

אותנו. הפתיעה

"אתם מזלזל, מבט בנו נעץ הוא
מניח אני בסדר, זה צאו.. חב"ד....
שלצערנו עליו היה ניכר תפילין...".
קדומות דיעות בהרבה הולעט הוא

עלינו.

נוחה, הבלתי ההרגשה למרות
ניסינו איתו. ולדבר לנסות החלטנו
נאמר לפחות אז "טוב אחרת: מזוית
שבוע, פרשת על תורה דבר איזה
בשלו. הוא אבל ... לחיים" נאמר

ברירה, בלית .".... צאו בסדר, "זה
לו שהשארנו לפני לא אבל יצאנו,

גאולה. עלון

רק מגיעים שבוע כל המשכנו. וכך
ו..יוצאים. גאולה עלון לו להניח כדי
כבר שהוא כנראה תקופה, לאחר
עלון מניחים ל"תופעה", התרגל
לא כבר התרכך, יחסו והולכים.
להשאר הצלחנו שאפילו ועד כעס.
"לחיים". ואמירת תורה דבר לאיזה

כאשר חלה, משמעותית תפנית
וביקש פנה הוא שישי מימי באחד
ואינני בעיה לי "יש עזרתנו. את
"בסביבתי אמר. לעשות", מה יודע
לשאול רב איזה מוצא לא אני

אותו".

אלינו, לפנות החליט כי הודה הוא

ההתמסרות את שראה לאחר
על ב"מבצעים". שלנו וההתמדה
לא המשיח מלך שליט"א לרבי פניה

לחשוב. אפילו מוכן היה

לומר יכולים לא שאנחנו לו, ענינו
יכולים שאנחנו היחיד "הדבר כלום.
לרבי לכתוב זה בפניך, להמליץ
באמצעות המשיח מלך שליט"א
"מה כצפוי והוא קודש. האגרות

וכו'". פתאום

מתבשל הוא כאשר זמן חלף
"טוב ש"נכנע". עד בבעייתו,
כתבנו, מבינים". שאתם מה תעשו
הכילה והתשובה
מדויקת התייחסות

שביקש. למה

מאוד התפעל הוא
הכרך את וביקש
את ללמוד מנת על
כך ואחר התשובה..
וראה בעצמו כתב כבר

ניסים. פעמים כמה

שיעורי את ללמוד החל הזמן עם
תניא), תהילים, (חומש, החת"ת
ה' הבהיר יום הגיע היום-יום. לוח
רכישת ענין על איתו ודיברנו טבת
כמה רכש הא ואכן חסידות ספרי
את ביסודיות ללמוד והחל ספרים

החסידות. תורת

איננו. והוא הגענו הפעמים, באחת
אז בדיוק באבל. שהוא אמרו
הבאה בפעם קיץ. לישיבת יצאנו
"מה זקן. עם אותו ראינו כשנפגשנו

שאלנו. זה?"

לגעת לא החלטתי האבל "לאחר
אותו...". ולהשאיר בזקן

להתפלל גם החל הוא הזמן עם
טלית לרכוש ורצה חב"ד. בנוסח
על באינטרנט בירר הוא חב"ד,
בהשגחה למודעה והגיע חב"ד טלית
חב"ד בית מאיזה ידיעה על פרטית
אצלם לקבל ניתן כי שפירסם
בתנאי תמורה ללא ותפילין טלית

בהם. שיתפללו

שהתמעטו כנסת בית שזה והתברר
חב"ד בית לידי והועבר המתפללים
תפילין זוגות כמה שם שהיו וכיון
בעלים ללא וטליתות ר"ת רש"י
ביקש הוא כמובן המבצע. על החלט
ר"ת. ותפילין הטלית-חב"ד, את

מאליו... מובן היה כבר ה"כובע"

הקודש, בארץ להמצב בהקשר המשיח מלך שליט"א הרבי תשובות
ראשון. בימי הדולרים חלוקת מעמדי בעת המפרץ, מלחמת בתקופת

תנש"א. שבט י'-יד 74 גליון חיינו" "בית גליונות מתוך

המפרץ מלחמת ונפלאות לניסי שנה 25
רב אונסדורפר אלכסנדר שמואל הרב להגאון
לענות צריכים מה ששאל בפ"ת, צאנז קהילת
הקודש לארץ לחזור האם השואל ליהודי

ענה: וכו',

וזהו ישראל, לארץ לנסוע לכולם מורה "אני
איסור חל שם הנמצאים אלו שעל פשוט דבר
לנסוע שיכולים ואלו הקודש, מארץ יציאה
אי אזי נוסעים, שהם פרסמו שכבר או לשם,
ותסבירו ערוך. השולחן היפך של באופן זאת שיפרשו (יביא) העניין מילוי

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני אשר "ארץ שזוהי

תורה, להיות "צריך ואמר: המשיך יהודים", לחזק כדי לעשות "ומה לשאלתו
אבות". פרקי בתחילת שכתבו מה וגמ"ח. עבודה

הקודש, בארץ הלומדים ילדים לי "יש אמר: אונסדורפר, הרב של מבניו אחד
.. רוצים ואינם לחו"ל, לחוזר להם ואמרתי

כזה" דבר שתציעו לכם עלה בכלל איך הבנים) (=עמדת נכון דבר "זהו ענה:
במה יתחשב רב "באם ענה: חוששת...". "האמא ואמר: המשיך שהבן לאחר
טובה, בדרך מתנהל הדבר אופן, בכל מזה.. יצא מה יודע איני אומרת שהאמא

ממש". בקרוב טובות בשורות וכהנה, כהנה יוסיפו אזי

ישראל לארץ לנסוע מחר צריכה ואמה ללדת צריכה שהיא אמרה אחת אשה
: ענה לעשות? עליה מה ושואלת

היא האם שוב ומששאלה הקודש. לארץ תיסע (האמא) והיא כאן, תלד "אזי
כן. עה לארה"ק, לנסוע יכולה

לנסוע שאפשר אמרתי "כבר אמר: הקודש, לארץ נסיעה אודות ששאל לאחד
ביותר". המתאים הזמן זה ואדרבא

ומבקשת וכו' במפרץ כעת מהמצב מפחדת שהילדה וסיפרה ובתה אם עברה
בטחון: לה ויוסיף הרגעה דברי לה יאמר המשיח מלך שליט"א אדמו"ר שכ"ק

ואמר: שדברה הזמן כל חייך המשיח מלך שליט"א הרבי

מתעסק הוא - בהם להתעסק אחרים דברים אין להקב"ה לפחד. לך יש "מה
להיות צריכה את אדרבא לפחד, מה לך אין ממילא אותך. בלשמור רק

בשמחה".

לצדקה נוסף דולר נתינת
אמר באוסטרליה, בסידני רוסיה יהדות למען הפועל ועד נשיא קפלן מר

וכו'. הזדהות כאות הקודש לארץ שנוסע

הקודש, בארץ לצדקה לתת נוסף דולר לו נתן המשיח מלך שליט"א הרבי
ואמר:

במנוחת חיל" אל מחיל ללכת הקודש בארץ היהודים כל את יברך "שהשי"ת
המצוות, וקיום התורה בלימוד חיל אל מחיל וללכת כלל, לפחד ולא הנפש,

ווהולכת". גוברת במדה זאת ולעשות

ואת ישראל ארץ את שיברך המשיח מלך שליט"א הרבי לפני שבכתה לאשה
לבכות, אסור בשמחה, להיות צריך לבכות. למה "אבל : אמר וכו' החיילים

בשמחה. להיות צריכים

מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן הקודש לארץ שנוסעים שאמרו וכמה לכמה
רבה, בהצלחה נסיעה ואיחל הקודש, בארץ לצדקה, לתת נוסף דולר המשיח

טובות. ושנים ימים לאריכות

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

ז. פרק שני מעשר הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

א. פרק בכורים הלכות

ב. פרק

ח-י. פרקים אישות הלכות

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

כ-כב. פרקים

כג-כה. פרקים

א-ג. פרקים גירושין הלכות

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

גאולה עלון 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 הדרך



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

ו

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

המסייעים לכל והברכה התודה

ה'תשע"ו שבט י' - הארצית" התועדות "הקהל להצלחת
חיים. שלמה הרב שאער, ראובן הרב

חב"ד. כפר שר" "קול ולצוות - הרוש בן שמוליק להת'

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
ציק, חיים הרב רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

כחלון. נתנאל הת'

ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל
הערב. להצלחת רבות שעשו הפעילים ולכל ההסעות לרכזי

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר

מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

גאולה שנת - חדשה נשיאות שנת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שליט"א הרבי של נשיאותו שנות ושש שישים
כינוס של המרכזי הציר את היוו המשיח, מלך
ביום שהתקיימה ארצית והתוועדות "הקהל"
"בלוודר" באולמי שבט, י' שעבר רביעי

ערוכים. שולחנות ליד לציון, בראשון

כולל ראש שמעון בן אברהם הרב המנחה
חשיבות אודות בדברים פתח בעתלית, חב"ד
החותם שבט י' ליום כהמשך ההתוועדות
ה'שי"ת, בשנת הריי"צ אדמו"ר נשיאות את
את ומציין חב"ד בשושלת השישי הדור
המשיח, מלך שליט"א הרבי נשיאות תחילת

השביעי. דור שבט, י"א ביום

המלך הזמנת

שליט"א הרבי של התהלים פרק באמירת
רוזנבלט שאול הרב התכבד המשיח, מלך
אחריו עלית. בביתר החסידית הספריה רב
משפיע שנייבאלג שלום ישראל הרב הוזמן
הרבי הזמנת את לערוך חסידיות, בחצרות

לכינוס. המשיח מלך שליט"א

יוסף ר' בליווי סיטבון דוד ר' החסידי הזמר
העצומה ה"יחי" הכרזת את ממשיכים חיים,
ילדים 12 וגאולה. משיח שירי במחרוזת
הארץ, מרחבי קהילות נציגי ה', צבאות חיילי
הפסוקים... י"ב להכרזת זה אחר בזה עולים

הגאולה. לזירוז הסודי הנשק

צבי רפאל הרב מתכבד מלכות" ב"דבר
חב"ד-ליובאוויטש קהילת משפיע הרטמן
של יחודה בנושא גם המרחיב שמש, בבית
על הגאולה. זמן וניסי ליובאוויטש, חב"ד
דברים נושא הגאולה, לעידן העולם כניסת

חב"ד ישיבת ראש איפרגון אבישי הרב
המלווה לשעבר, מודעין איש סבא, בכפר
מלחמת ניסי על מרשימה במצגת דבריו את
ברכה דברי הערבי. בעולם ותהפוכות המפרץ
הרבנות לשכת חבר אלול רזיאל הרב מביא
בבת-ים, ברסלב החמה" "אור קהילת ורב
רבותינו של פועלם את נס על המעלה
המשיח מלך שליט"א הרבי ובפרט נשיאנו

"יחי". בהכרזת ומסיים

ומקום לזמן מעל

התקיים תשנ"ו, שבט י' שנה, 20 לפני בדיוק
שידור באמצעות העולמי" אחדות "מעמד
בהתוועדויות יבשות שש התאחדו בו לווייני
יוזם המלכות. לקבלת זמנית, בו שנערכו ענק
הטכנולוגי בתחום הן דאז, החדשני הפרוייקט
רמי הרב היה הגאולתי, בתחום ובעיקר
בראשל"צ, הנוכחי הכינוס במהלך אנטיאן.
העולמי מהמעמד מרגשים קטעים מוקרנים

רמי הרב קורא כשבשיאו ענק, מסך גבי על
לעמוד היבשות משש המשתתפים לכל
שניות הקודש. הכרזת את יחד ולהכריז
התרחש ואז בשיאו. המתח הכנה, של
בהתוועדות הקהל כל מדהים, דבר באולם
כאיש רגליו על קם בראשל"צ, העכשווית
להכרזת עצומה בהתרגשות והצטרפו אחד
הייתה החזקה התחושה רמי. מפי הקודש

ממש. כעת זה את מכריז רמי

המשיח ימות של אומנות

הגאולה, בזירוז האומנות של חלקה את
הציור אמן עמי בר ציון בן הרב ד"ר הציג
כיצד שסיפר קודש, אותיות באמצעות
ברכות למקור הפכו שלו אומנות יצירות
ביחידויות שקיבל והנחיות ברכות באמצעות

המשיח. מלך שליט"א הרבי עם

ח י ש מ
ר' בעסקים.
דנינו חיים
ת ו ב י ת נ מ
על מספר
ת ו ב ר ו ע מ
שליט"א הרבי
המשיח מלך
ו י ק ס ע ב

נוספים ברכה דברי קודש. האגרות באמצעות
חלקו את רביב. ישראל מר חב"ד ידיד מפי
ציק זמרוני הרב מסיים הערב של הרשמי
דקדושה" ב"שטות גם הצורך את המדגיש
של ארוכות דקות לאחר הגאולה. להבאת
עד להתוועדות מתיישב הקהל ריקוד,

הגאולה. לזירוז הכל הקטנות. לשעות

נחום ארי צילום: בכנס מהקהל חלק

המעינות הפצת - תמים של תפקידו
שכבר המעינות, הפצת אודות לשאלתי במענה במ"ש
שיבוא שדרוש שי' כו' להרה"ג פעמים כמה הציעו
גדולה הכי התמי' מובנת - וכו' מיוחד איש הט' למחנם
בכדי ל... שנשלחו לנפשם אומרים האומנם כי בזה,
להתפלל בכדי או ועופות, גסות של פלוני מספר לשחוט

פלוני, במקום דוקא דרשה ולומר

מרגליות נוקב להיות שלמדוהו מעבד הדוגמא וכידועה
ובשר שלחם שאף ובשר, לחם במכירת ומתעסק
כחות להשקעת זקוקים אין - לזה הרי הן, מוכרחים

בהם, שהשקיעו ונעלמים גלוים

נשיאינו שרבותינו כו"כ ע"י להעשות זה דבר אפשר והרי
תמימים תומכי בכותלי דוקא חנוכם על נפשם מסרו לא

אור. ריבוי ובהמשכת

ענין באיזה ניכרת זו השקעה של שרישומה שמובן ואף
ענין אלא זה אין אבל ובשר, לחם במכירת אפילו שיהי'

עיקרי. ענין שלא ופשיטא מקיפי,

זה במקום שנמצאים - במוחש הם גם שרואים ובפרט
מי עוד לשם מביאה העליונה השגחה ואין שנים כמה
הט' למחנם שגם ברור שדבר אף ואנ"ש, מהתמימים

המעינות. הפצת להגיע צריכה

להרב גם כהנ"ל את למסור מזכותו וגם שברשותו מובן
הדברים. מכוונים אליו שגם כיון דאתרא, מרא

דאתרא המרא אחריות - בכ"מ המבואר ע"פ ואדרבה
אף ובודק, השוחט של זו מאשר יותר גדולה עוד היא
של הידוע וכביאור היא, גדולה זה של אחריותו שגם
סקאטאבאיעץ קיין ניט איז שו"ב א אדמו"ר: מו"ח כ"ק
ו׳תמג) (מאגרת קצב...] אינו ובודק" ["שוחט כו'..

נחום א. צ: החמה״ ״אור קהילת רב אלול רזיאל הרב
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