
הכינוס לקראת
האמיתית הגאולה למען באגודה
ההתוועדות לקראת נערכים והשלימה,
אי"ה שתיערך שבט, י' לרגל הארצית
באולמי (15.1.19) שבט ט' שלישי ביום
בהתוועדות לציון. בראשון בלוודר
ערוכים, שולחנות יד על שתיערך
לנשיאות השבעים שנת התחלת ובסימן
צפויים המשיח, מלך שליט"א הרבי
בדברים ציבור ואישי רבנים חלק ליטול
צדקנו משיח פני לקבלת נלהבים
נוספים: לפרטים והארץ. העם ושלימות

.03-658-4633

השיחות אפליקציית
את מציגה דרייב' 'רבי מערכת
.Mafteiach החדשה האפליקציה
הסיכומים כל של מלא אינדקס הכוללת
מהרבי המאמרים ושל התוועדויות של
התאריך, סדר לפי המשיח, מלך שליט"א
פורמט ובכל קלה בגישה מסוכם, והכל
שיחות, ליקוטי קודש, שיחות אפשרי:
זמינה האפליקציה ועוד. ווידאו אודיו

האפלקציות. בחנות להורדה,

אנטיאן רמי הרב שיעורי
ע"ה, אנטיאן רמי הרב של שיעוריו
כפי מיוחד, בספר אלו בימים אור רואים
דבורה- הגב' ביוזמת ונערכו שתומללו
את לקבל ניתן כעת הרצוג. לאה
המעיינות להפצת דיגיטלי באופן הספר
לאיימיל: פניה באמצעות הגאולה וזירוז
באתר או dfried08@gmail.com

www.hageula.com הגאולה:

טובות חדשות

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

משה הואיל . . לחודש באחד חודש עשר "בעשתי
עם בתולדות נרשם יחודי רגע התורה". את באר
השבוע. שיצויין שבט, חודש ראש בתאריך ישראל,
שנות ארבעים לאחר רבינו, משה עמד זה ביום
האלוקי המסר את להעביר ומנהיגותו, נשיאותו
באמירת מסתפק אינו שהוא אלא ישראל, לבני
אותה מתרגם אף אלא הקודש, בלשון התורה
צורך לאיזה השאלה ונשאלת לשון. לשבעים
האומות. שפות לכל התורה את רבינו משה מתרגם

כל ידעו זמן באותו הרי
לשון את ישראל בני
הרי בלבד, זו ולא הקודש,
כניסתם ערב הם עומדים
מן יוותרו לא שם לארץ,

אחד. לא אף האומות

העולם, בריאת לאחר מיד
בשפה האדם בני כל דיברו
האלוקית, בשפה אחת,
לאחר רק הקודש, שפת
הקב"ה בלל הפלגה, דור
נופצו ומשם שפתם, את
מדובר כאשר העולם. לכל
כאן התורה, לימוד על
מתוך הזה, בעולם למטה
הקב"ה כי לגלות מטרה

המטרה עומדת עינינו לנגד כאשר בעולמו, יחיד
את גם לקחת עלינו אחד", ושמו אחד "ה' כי לגלות
ועל ובהם הזרות, השפות את גם הנפרדים, הדברים

ית'. שמו את לגלות בעצמם ידם

המחבר ממוצע
הוא רבינו, ממשה היישר מגיע זאת, לבצע הכח
ה"ממוצע הוא ותחתונים, עליונים המחבר זה
שיכול זה והוא ישראל, לבני הקב"ה בין המחבר"
כאלו אצל גם הזרות, בשפות גם ולגלות להמשיך
ולחבר בקרבם הטמון הניצוץ את ביותר, הרחוקים
אליו כולה הבריאה את

יתברך.

הקודמת, הפרשה בסיום
על התורה מספרת

שיוציא זה יהיה הוא שלא רבינו, משה של בקשתו
תשלח", ביד נא "שלח ממצרים. ישראל בני את
שיכניסם זה יהיה הוא שלא יודע והוא מאחר
הגאולה את שיביא זה יהיה הוא ולא לארץ,
מהקב"ה רבינו משה מבקש והשלימה, האמיתית
ממצרים אותם שיוציא זה הוא המשיח שמלך

העתידה. ולגאולה ישראל לארץ היישר

לנו מגלה ואכן, נענתה. רבינו, משה של זו בקשה
והוא ראשון גואל הוא "משה כי הקדוש, הזוהר
נשמה אותה אחרון", גואל
הראשון הדור מנהיג של
היא ממצרים, שיצא
הדור, נשיא אצל העוברת
המתלבשת הנשמה והיא
משה האחרון, הגואל אצל

שבדור. רבינו

את מציינים אנו השבוע
הנשיאות. לחודש הכניסה
בעת מייד שבט בחודש
הריי"צ, הרבי של פטירתו
הרבי לנשיאות עלה
המשיח, מלך שליט"א
בני את שמוציא זה שהוא
האמיתית לגאולה ישראל
זה והוא והשלימה,
נא שלח הראשון הגואל של כוונתו את שמשלים

לגלות". עתיד שהוא משיח "ביד - תשלח ביד

מוכן כבר העולם
צדקנו, משיח פני בקבלת עוסקים כשאנו כעת,
ההתקשרות נקודת את עצמינו אצל לחזק עלינו
העולם כל על ההשפעה בנושא ובמיוחד לנשיא,
התורה לתרגום אז רבינו משה של פעולתו כולו.
בהוראת כאשר בדורנו, נשלמת לשון, לשבעים
את להפיץ יוצאים המשיח, מלך שליט"א הרבי
הם שאף העולם, לאומות נח, בני מצוות שבע
תורה לשמירת ישראל לבני בסיוע חלק נוטלים
לגאולה מוכן כיום כולו שהעולם כך ומצוות,
ממש ומיד, תיכף שתבוא והשלימה, האמיתית

ממש. ממש

שמאחד המנהיג
העולם אומות את
את לקבל הזמן זה המשיח, מלך שליט״א הרבי של הנשיאות קבלת חודש שבט, חודש ערב בעמדינו

נח. בני מצוות שבע ושמירת בקיום העולם אומות על להשפיע ובמיוחד הוראותיו

הנערים עינויי יופסקו

העוצר השב״כ פשעי את להפסיק בקריאה השבוע נערכה הפגנה
בעינויים. הודאות ומוציא עו״ד עם מפגש אפשרות ללא יהודים

היהודי. הקול דויטש, אוריאל צילום:

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(4.1.19) ה'תשע"ט טבת כ"ז וארא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

03-9412-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו שושנה חנה ומרת יצחק לוי ר' למשפחת
וייס

שיחי' שלמה מאיר ה' בצבאות החייל הבן להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

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

ז"ל אבנר ב"ר ע"ה שמואל ר'
שלוש

ה'תשע"ט טבת כ"ג נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכות

  
  
   
   
   
  
  
   
   
   
     

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

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

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

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:29 16:13 ירושלים
17:30 16:27 תל-אביב
17:28 16:16 חיפה
17:32 16:31 באר-שבע
17:28 16:24 ניו-יורק

        
כא) כט, - כה כח, (יחזקאל

  
דקות, 13 ,11 שעה א' יום המולד:

חלקים. 14
שני. ביום חודש: ראש

פרעה את לשבור ניתן איך

מלך דבר

וארא

וארא

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

"הן בטענה הקב"ה אל רבינו משה פונה בפרשתנו,
ומביע פרעה" אלי ישמע ואיך שפתיים ערל אני
לא הקב"ה מצרים. שליט אל לגשת סירובו את
אלוקים נתתיך "ראה ומשיבו טענתו את מקבל
ולדבר לפרעה ללכת יצטרך אכן משה לפרעה",
ידבר אחיו ואהרן ה', יצווה אשר כל את בפניו

כן. גם

אחת פעם לדבר יאלץ שמשה רש"י, מפרש כך על
את ויטעים ימליץ אהרן ואחר-כך פרעה בפני

פרעה. בפני משה דברי

השבוע בפרשת גם הרי והסבר: ביאור ודרוש
אל ללכת ציווי משה מקבל שמות) (פ' שעבר
הקב"ה בפני הוא טוען אז וגם אהרן, בליווי פרעה
שאהרן השיבו והקב"ה אנכי", לשון וכבד פה "כבד
שיח הדו מהו מובן לא ואם-כן לפה", לך "יהיה
עם השאלה שאותה לאחר כאן להקב"ה משה בין

הקודמת? בפרשה נאמרו התשובה אותה

תדבר״ ״אתה
משה טענת בין הבדל על לעמוד שניתן אלא
אומר שם שמות, בפרשת לטענתו בפרשתנו
אומרת זאת אנכי", לשון וכבד פה "כבד לה': משה
אין אך לדבר, קשה לו שיהיה מכך חשש שמשה
רק קיים היה לדבר. כלל יכל לא שמשה הכוונה

"בכבידות", מדבר שהיה משה, של בדיבורו קושי
מדבר". אני "בכבידות שם: רש"י שמפרש כפי

ערל אני "הן היא משה טענת בפרשתינו, ואילו
לדבר יכול ואינו אטומות ששפתיו שפתיים",
לדבר הוא שיכול משה חשב בתחילה אמנם כלל.
"בכבידות"), מסויים, בקושי כרוך שהדבר (למרות
אינו כלל שהדיבור למסקנה משה הגיע כעת אבל

אצלו. אפשרי

רק לא זה היה תדבר". "אתה ה' לו ענה כך ועל
יאפשר שה' הבטחה, בלשון גם אלא ציווי בלשון

לדבר. למשה

יכול הוא רק
את להעביר הייתה למשה הקב"ה של שליחותו
לא שפרעה ומכיוון שנאמרו. כפי בדיוק ה' דברי
משה אל התלווה הקודש, לשון שפת את הבין
דברי את לתרגם גם היה שתפקידו אחיו אהרון

פרעה. באזני ולהטעימם להסבירם וגם משה,

לפרעה", אלוקים "נתתיך למשה: הקב"ה אמר ולכן
ה' דבר את להבין מסוגל היה לא פרעה שהרי
היה לא משה של תפקידו כי עצמם, משה מדברי
של תפקידו היה (שזה הגיוניים בהסברים לשכנעו
שמהבעות ויסורין", במכות "לרדותו אלא אהרן)

את ויקלוט יבין פרעה משה, של ותקיפותו פניו
ה'. דברי

הרשע וכאשר כוחו, במלוא היה פרעה זמן באותו
הגמרא: שאומרת כמו בו, להתגרות אסור מצליח
תתגרה אל לו משחקת שהשעה רשע ראית "אם
עם להתמודד יכולים אינם צדיקים ואפילו בו",

קשה. קליפה כח אותו

לכוחו זקוקים הרשע כח את להכניע מנת על
השליחות להתבצע יכלה כך ולשם הקב"ה, של
המחבר", "ממוצע שהוא רבינו משה ע"י רק
אחד שזהו להקב"ה, הביטול בתכלית בטל והוא
משה כי שפתיים", "ערל שהיה לכך הסיבות
מצידו, כלל הרגש שום ללא בתכלית בטל היה

גרונו". מתוך מדברת "שכינה

משה של בכוחו
נתונה לפעמים כאשר זה: מכל הנלמדת ההוראה
מול אל במגבלות, יהודי של האלוקית נפשו
בכוחו להשתמש יש הבהמית, הנפש של תוקפה
אצל בפנימיות הקיים כח אותו - רבינו משה של
ועל הקשיים. על להתגבר מנת על - יהודי כל
'משה של כוחותיו את לנו שיש וכמה כמה אחת
מתקשרים שכאשר הדור, נשיא שזהו דור', שבכל
וההסתרים מכל להיבהל מה אין ממילא אזי אליו,

הדור. נשיא של בכוחותיו שהולכים כיוון

פרעה קליפת את הכניע רבינו שמשה וכשם
עכשיו, גם כך ממצריים, ישראל בני את והוציא
ישראל בני את יוציא שלנו, שבדור' ש'משה
ובקרוב רמה" "ביד והשלימה האמיתית לגאולה

ממש.
(69 עמ׳ טז חלק שיחות לקוטי (עפ״י

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



המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
וגמ"ח תפלה תורה, בית יעשו שי' ישראל ילדי שכל ההשתדלות על

הילדיםלהעלות את חדר הילדים חדר את להעלות
כפולה בבקשה הפעם עוד ולזרז לעורר ...באתי
מילדי ואחת אחד שכל המכתב, לתוכן בנוגע
הפרטי, מחדרו יעשה שהם, מקום בכל ישראל,
תורה, של "בית" מעט", "מקדש כו' ושולחנו מטתו
- וילדה ילד כל של בחדרו חסדים: וגמילות תפלה
(או חומש לעין, ונראה ובולט חשוב במקום יניחו,

צדקה. קופת (להבדיל) וכן סידור, תורה), של אחר ספר

ירשמו וגם דוקא, שלהם יהיו הצדקה וקופת הסידור שהחומש וכדאי
או הסידור התחלת שלפני הדף על ההורים) או בעצמם, (הילדים שמם את
לפני ירשמו - ישראל וכמנהג הצדקה, קופת על גם - אפשר ואם החומש,

לה"ו). -תיבות: בראשי (או ומלואה" הארץ "לה' זה

לעצם בנוגע הן - שבדבר התועלת בגודל להאריך צורך אין ובודאי
וגמילות- תפלה דתורה הדברים ג' ישנם וילדה ילד כל של שבחדרו העובדה

חסדים,

בזה) (וכיוצא בחומש התורה בלימוד יתוסף זה ידי שעל - ועיקר ועוד
זה וכל הצדקה, בנתינת גם - החול ובימות ביומו, יום מידי לה' ובתפלה
וקופת-צדקה סידור בחומש שנעשה מכיון מיוחדת, וחביבות בחיות -

ילדים, של כטבעם להם, שייכים המיוחדים,

שעל - ומלואה" הארץ "לה' לאחרי הילדים של שמם לרשימת בנוגע והן
מילדי ואחד אחד כל של היהודי השם את ומדגישים מזכירים (א) זה ידי
היהודי, בשמם להשתמש מרבים אינם עדיין -עתה שלעת לאלו גם ישראל,
חפץ שכל ולבם במוחם ומחדירים ישראל ילדי את מחנכים ועיקר: (ב)

ומלואה". הארץ "לה' הקב"ה, עם קשור שלהם

ומדריכות, מדריכים ומחנכות, מחנכים להורים, - וכפולה מיוחדת ובקשה
בני כל בתוככי עצמם, שהם לכך נוסף שי': וכיו"ב חינוך מוסדות מנהלי
וגמ"ח, תפלה תורה בית הפרטי מביתם לעשות צריכים ישראל, ובנות
ביחד האחריות, עליהם מוטלת - והכולל הכללי במכתב בארוכה כמבואר
כל שיעשו והילדות הילדים על ולפעול להשפיע גדולה, הכי הזכות עם
כיון - אחריותם וגם המחנכים זכות עוז ויתר שאת ביתר מגדיל וזה הנ"ל...

המחונך/כת. של חייו ימי משך לכל שנוגע

יעוררו כו', והמדריכים המורים שההורים, - כאמור - כפולה ובקשתי
להילדים שיסבירו - עיקר זה וגם ועוד, הנ"ל, בכל הילדים על וישפיעו
ונעתק צומצם (ומשם ישראל גדולי קדמונינו בספרי ומפורש המבואר את
הדברים ג' את כולל הכללי המקדש שבית - שנקודתו) הארוך, המכתב תוכן
בביתו גם להיות צריך זה ומעין וגמ"ח, תפלה תורה עומד, העולם שעליהם
ונשים", טף זקן ועד "מנער מישראל, ואחת אחד כל של אמותיו וארבעת
והבנתם שכלם -ערך לפי המתאימים והאותיות הסגנון את ימצאו ובודאי

וגילם. הילדים של

שי': והילדות הילדים את ישאלו שי' והמדריכות שהמדריכים וכדאי
- ובפרט לזמן מזמן - שלהם הצדקה וקופת חומש בסידור, המשתמשים

זכאין. ביומין

במוחש שרואים כפי - ומופלגה רבה בהצלחה זה בכל יצליחו ...ובודאי
גם כן יהי' ובודאי אלו, בפעולות ההצלחה מדת את האחרונה בתקופה
בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו המצווה: שהוא הקב"ה שאמר וכפי בעתיד,
בזאת"! נא "ובחנוני בתוכם): בהדיוק רז"ל פירוש הכללי במכתב (כמועתק

המקדש בית בנין ולהקדים להחיש זוכים זה ידי —שעל עיקר זה וגם ועוד
ממש. בימינו במהרה שיבנה השלישי המקדש בית והעיקרי, הכללי,

ה׳תשמ״ז) אדר וער״ח מבה״ח שקלים פ׳ משפטים, ש״פ משיחת (חלק

בתפילה מעתירים רבים בעוד
לרב ומיידית שלימה לרפואה
חב"ד ישיבת משפיע נוטיק, זלמן
פנחס ניסן זלמן (הרב בראשל"צ
התפרסם רייזא), ביילא חנה בן
הדולר על מדהים סיפור השבוע
מלך שליט"א מהרבי שנשלח
שנה 48 לפני אישית, לו המשיח

עכשיו... עד בדרך" ו"נתקע

החודשים כל לאורך כי לציין חשוב
הרב כתב המחלה, התגלתה מאז

בני גם וכך בעצמו
לרבי משפחתו,
המשיח מלך שליט"א
בתשובות ונענו
וברכות מעודדות
שלימה, לרפואה
מופתים בסדרת
באמצעות גדולים,
קודש, האגרות
מהלך כל את המלווים
ותקצר הטיפולים,
כאן. לפרטם היריעה

התחיל הדולר סיפור
שנה, 48 לפני כאמור
נוטיק זלמן כשהרב

בו היום באותו שנתיים. בן היה
המועצות, מברית לארץ עלו הם
עם גדול סיר בישלה אימו
בערב זה היה למשפחה. קומפוט
ה'תשל"א בשנת השבועות חג

.(1971)

שקרובת בשעה אחד, ברגע ואז
הרותח, בסיר החזיקה משפחתו

היא התבשיל, בו
הסיר ותכולת מעדה
נשפך המבעבע,
הפעוט התינוק על...
זלמן השנתיים, בן

הקטן.

רציניות, היו הכויות
לאישפוז הפעוט הובהל במקום בו
בארבעת ארוכים. חודשים שנמשך
באותו הראשונים החודשים
הכרה. חסר שכב אף הוא אשפוז,

את לבקש פנו המשפחה בני
המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת
קרוב עם קשר יצרו הם להחלמתו.
הוא שאף יוניק, הרב משפחתם
והתגורר מרוסיה, שנה באותה יצא
בדיוק פרטית בהשגחה בקנדה.
הרבי אצל שהה הוא ימים באותם

המשיח. מלך שליט"א

הברכה את יוניק, הרב ביקש כאשר
הרבי אותו בירך נוטיק, לתינוק
ואף ברפואה, המשיח מלך שליט"א
דולר 10 של שטר נתן נדיר, באופן
להעביר מנת על יוניק, לרב קנדי,
נוטיק משפחת - משפחתו לקרובי

זלמן. בנם של שלימה לרפואה

השטר, את להעביר שיזכור מנת על
עצמו: השטר על לרשום מיהר הוא
על זאת - נוטיק" אדמו"ר. "מכ"ק
לא זה ששטר מנת
בין אצלו יתערבב
ויזכור השטרות, שאר
זה. שטר ממוען למי

להעביר מיהר הוא
לבני המסר את
בארץ נוטיק משפחת
סיפר ואף ישראל,
השטר על להם
תוך שבידיו, המיוחד
למצוא מתכנן שהוא
שיקח מי בהזדמנות
להעבירו זה שטר
או הקודש, לארץ

אחר. באופן

משפחת בני ידעו רבות שנים
מלך שליט"א הרבי ברכת על נוטיק
מאז, זלמן ר' של לרפואתו המשיח
מעולם אך לו. שנשלח השטר ועל
בעצמו... השטר לידיהם הגיע לא

בו 'ניטל' ליל חל שעבר בשבוע
של בנו תורה, ללמוד שלא נוהגים
את ניצל יוניק, הרב
סדר לעשות הערב

בבית. בחפצים

את מוצא הוא לפתע
מלפני האבוד השטר

שנים. 48

הוא רבה בהתרגשות
לארץ לצלצל מיהר
ר' של אחיו אהרן, דוד לר' הקודש

המציאה. על לו לספר זלמן,

חגג נוטיק שהרב בשעה השבוע,
בעצמו והוא לבנו, המצווה בר את
הגיע החמישים, הולדתו ליום נכנס
מלך שליט"א שהרבי השטר לידיו
שנים. 48 מלפני לו ייעד המשיח
תשפיע שאכן שלימה, לרפואה
לרפואה ממש, בקרוב בוודאי

שלימה!

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ז. פרק המקדש ביאת הל'

ח. פרק

ט. פרק

א. פרק מזבח איסורי הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א-ג. פרקים תרומות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ג. פרקים מעשר הלכות

ד-ו. פרקים

כז

כח

כט

א

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בזמן מגיעה הברכה

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
ע"ה גריק ר'

לוגוב הירשז"ל ב"ר
ה'תשע"ט טבת כ' ערש"ק נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות

נוטיק זלמן הרב

הדולר שטר



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

החסידות של בהסתכלות בית שלום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יכול זוגי, יעוץ לבין השליחות חיי בין שילוב
אלא בדיוני. מדע כמין הראשון ברגע להשמע
בשכונות שליח זילברמן, אבי הרב שאצל
מעבר הרבה זה אביב, תל של הישן' 'הצפון
חיים אורח זה הביקור, כרטיס על לתוארים

רבים. על להשפיע ודרך

ליציאה הסיבה על לשמוע ממנו כשמבקשים
בחרותו: לשנות אחורה חוזר הוא לשליחות,
ב-770, תמימים תומכי בישיבת "כתלמיד
ב'קבוצה' הלימודים שנת אחרי לשליחות יצאתי

בבוליביה. חב"ד לבית

המגיעים הרבים הצעירים אצל למצוא הופתעתי
ללמוד האדיר הצמאון את לטיולם, למקום
את ומאידך והחסידות היהדות על ולשמוע
בסיסים. במושגים אפילו הידע חוסר על צערם
את אמצא החתונה, אחרי שמיד לי, ברור היה
על ישראל, בארץ כאן לשליחות, יוצא עצמי

צעירים"... לאותם להגיע מנת

לדרך יוצאים
חתונתו ולאחר לבוא, איחרה לא ההזדמנות
השנים יצאו רחלי, רעייתו עם בשעטומ"צ
דוד הרב השליח אצל בשליחות שנים למספר
רבות הפועל למדרש, חדש בית מנהל עזיזה,

אביב. תל בעיר

ולאחר אבי, ר' מוסיף הסיבות, מסובב "רצה
מקום חיפשנו בשליחות, היינו בה התקופה
לנו ברור היה עצמנו. בכוחות בו לפעול חדש
ישנם בה תל-אביב, בעיר כאן לפעול, נמשיך כי

יהודי. ידע המבקשים כך, כל רבים צעירים

מלך שליט"א הרבי ברכת את שקיבלנו לאחר
בית מצאנו קודש, האגרות באמצעות המשיח,
אנו כשבעתיד ושיעורים, לפעילות המתאים

כנסת. בית בעז"ה בו לפתוח מתכננים

מהרבי תשובות לקבל הופתענו זה, בשלב
לא ילדים. גן פתיחת על המשיח, מלך שליט"א
מלקפוץ היססנו לא אך אצלינו, בתכנון זה היה
גדולה הצלחה בזה רואים ב"ה ואכן למים.
בהתפתחות. יום יום אותנו המלווים וניסים

מדוייקת תשובה
את לשים המגיעים להורים נחשפתי כאשר
כך נוסף. פעילות אפיק נפתח בגן, ילדיהם
יום הגיעו בגן, למד שבנם משפחה בני לדוגמא
כי התברר לעשות. מה איתנו להתייעץ אחד
ובנוסף הצבא, את לעזוב שוקל קבע איש האב,
בבדיקות שונים ממצאים התגלו זמן באותו

האשה. של ההריון

מדף לעבר אותם להפנות שמיהרתי כמובן
קודש. האגרות כרכי מונחים שם הספרים,
את כשהכניסו המתאימות ההכנות לאחר
נשמעה המשיח, מלך שליט"א לרבי מכתבם

התפעלות. קריאת מפיהם

שליט"א הרבי מתייחס שונים, מכתבים בשלשה
הראשון המכתב שאלותיהם. לכל המשיח מלך
להמשיך ושעליו בצבא, הנמצא באדם עוסק
אותם מברך נוסף מכתב בסביבתו. שם להשפיע
עסק שלישי ומכתב המשפחה, הרחבת על
מאוחר ספקותיהם. כל בדיוק דירה... במעבר
להביא הם חשבו כאשר הלידה, לאחר יותר
כמה עד להם הסברתי הברית, את שיבצע רופא
את שיבצע מומחה מוהל דווקא להביא חשוב

כהלכה". הברית

כתוב כבר הכל
קבוצות ומנחה זוגי כיועץ עיסוקו תחום על
את ללמוד נמשכתי ומתמיד "מאז מספר: הוא
של קורס על שמעתי כאשר הנפש. תחומי
מחשבה מתוך נרשמתי זוגית, להנחיה י.נ.ר.
לזוגות ולסייע לעזור כלים שם למצוא שאוכל

הבית. שלום את לשקם המבקשים

לזוגות, מסביר אני תמיד
"אם" של שאלה לא שזו
לא אצלי "איך". אלא
אם לשמוע כדי באים
יחד, לחיות מקום יש
יכולים אנחנו איך אלא

בעז"ה. זאת לעשות

כל שלאורך כמובן
אני והיעוצים, הקורסים

ודברי התורה השקפת את להביא מקפיד
בתגובה נתקל אני פעם כשלא בנושא. החסידות

בתורה". נמצא שהכל שמתפעלים מי של

רבים, בתים להצלת שהפעילות ספק אין
חב"ד, בבית המעיינות הפצת פעולות בשילוב

והשלימה. האמיתית הגאולה את מזרזים

ישראל ילדי לחינוך התמסרות
פרקים ראשי כותבת בו ,12/7 מיום למכתבה במענה

דתיים לחיים שואפת ואשר עלי' עבר מאשר

ישראל ברוח ישראל ילדי ילדים לחינוך ולהתמסר
הסביבה. מהשפעת שיראה אלא סבא,

משיח ידי על ותכונן תבנה הקדושה בארצנו והנה
דתית, בסביבה לדור ישנן אפשריות כמה צדקנו,

המורה וכהוראת הוא, חיים תורת תורתנו ציווי והרי
לצדיקים להתחבר אדם צריך הרמב"ם, הוא הגדול

וכו' תמיד החכמים אצל ולישב

צדיקים שאנשי' למקום ילך כו' הרשעים מן ויתרחק
טובים, בדרך ונוהגים

אדם של ברייתו דרך - כי הטעם, מבאר זה ולפני

ומכריו. ריעיו אחר ובמעשיו בדיעותיו נמשך להיות

אשר דתי, בחינוך להתעסקות בהנוגע ג"כ הוא ועד"ז
ברוח מורות מחפשים דתיים מוסדות וכמה כמה

מתאימים. ובתנאים מתאימה במשכורת האמור

בודאי החינוך, בשטח ותק לה יש שכבר וכיון
כשרונותי' לנצל מתאים מקום תמצא שבהשתדלות
לאבינו ישראל בני של לבם את המקרב בחינוך

שבשמים,

בעניני' לה תעמוד הקדש עבודת שזכות ובודאי
ולסידור אמיתית שלוה פנימית לשלוה הפרטים,
טוב שידוך התיכונה ובנקודה בכלל בחיים מתאים

הפרטים. בכל

האמור. בכל לבשו"ט בברכה

ו׳תתקנז) (מאגרת

חב״ד בית בחצר בשיעור

בעומר ל״ג תהלוכת
בשכונה


