
ממש לפעילות מצדיעים
אי"ה יתקיים מיוחד הקהל מעמד

התחזקות, בתכנית: א'. אדר בכ"ז
לפעילות והצדעה תמיכה התמסרות,

הפועלים ההפצה, מרכז - 'ממש'
ביום יתקיים האירוע השנה. כל במשך
באודיטוריום ה'תשע"ו, אד"ר כ"ז שני,

הרשמה אביב. תל לאמנויות אריסון
ממש: של הטלפוני במוקד חובה מראש

.077-5123-770

בהודו השלוחות כינוס
שליחות משפחת הקהל, שנת לרגל

כנס השבוע חתמה והסביבה הודו
העצמה למלא וגדוש מלא שליחות

שליחות ואחוות משפחתית באווירה
בה הראשונה הפעם זו אמיתית.

והתגובות שכזו, ברמה כנס מתקיים
המושקע הכנס כי מעידות הנלהבות

והן ברוחניות הן – מטרתו את השיג
בגשמיות.

משיח לקונגרס היכונו
האמיתית הגאולה למען האגודה

את שנה, כמידי תקיים, והשלימה,
- הקודש" בארץ משיח "קונגרס

שליט"א הרבי ושלוחי לפעילים הכינוס
לרגל התכנסות של ביום המשיח, מלך

אי"ה יערך העיון יום "הקהל". שנת
נוספים פרטים שני. אדר ו' בתאריך

בקרוב. יפורסמו

של נשמתם, עצם מתגלית מזלם, גובר שאז הרי הדור, נשיא של הולדתו ביום מדובר כאשר
ממש עכשיו והשלמה, האמיתית לגאולה רצון עת מהווה כולו שהחודש עד ישראל, בני כל

טובות חדשות

אשר החודש
לשמחה נהפך

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

ובראשונה, בראש המשיח. בימות כבר נמצאים
כך. על מעיד המשיח מלך שליט"א שהרבי משום
במוצאי לאורחים ב"יחידות" הקדושה, בשיחתו
"ובפרט מציין: הוא ה'תשנ"ב כסלו י"ט-כ'
נמצאים בהם - המשיח ימות - אלה בימינו
העיניים"". את "לפתוח רק וצריכים עכשיו,
גלובאליות בהתרחשויות לזהות כבר ניתן כעת

שבהם. הגאולתי ה"פן" את ומקומיות,

רק מוגבל אינו וההסתכלות הראיה שינוי
בעולמנו לאירועים
הראיה שינוי הגשמי.
בכל יותר, ועוד נכון
התורה, ללימוד הקשור
בתורה עניין בכל לגלות
הפנימי. הרובד את
הנסתר הטוב את לקחת

גלוי. לטוב ולעשותו

בקהילות ציינו השבוע
באדר. ז' יום את ישראל,
בתודעה הצרוב תאריך
כיום שלנו, המסורתית
רבינו. משה של פטירתו
במיוחד. שמח לא
חשב המן גם עובדתית,

מגמותיו את לממש כדי זו, עובדה לנצל
ש... אלא השפלות,

נולד באדר בשבעה
גזירותיו, על החליט המן שכאשר מסופר במדרש
מתאים, יעד תאריך גורל, הפלת ע"י חיפש, הוא
שום בו מצא "ולא אדר חודש ראש לו שעלה עד
רבן". משה מת שבאדר אלא עוד ולא זכות"...
דווקא לגזירותיו הסופי האישור את ראה המן
הגמרא: ובלשון אדר, בחודש נפל שהפור בכך
בחודש פור שנפל "כיון
שמחה (המן) שמח אדר
פור לי נפל אמר גדולה,
משה", בו שמת בירח
ישראל. של מושיען

שבשבעה יודע היה "ולא הגמרא: ממשיכה אבל
הרבי מסביר נולד". באדר ובשבעה מת באדר
לידת הקדושה, בשיחתו המשיח מלך שליט"א
גזירת והפיכת ביטול פועלת באדר בז' משה
.. נהפך .. ש"החודש באופן אדר, בחודש המן
בשמחה" מרבין אדר "משנכנס ולכן לשמחה",

מזלו. ותקיף בריא ואדר

המגילה: סיפור של המפתיעות תוצאותיו
בשם חדשות אגרות כתיבת המן, תליית
לטובת אחשורוש
עמידתם ישראל, עם
ישראל בני כל של
לצידו נפש במסירות
היהודי, מרדכי של
על היהודים נצחון
תליית כולל שונאיהם
ועד המן, בני עשרת
כולו אדר חודש אשר
לשמחה, מיגון נהפך
אורה הייתה ו"ליהודים
ויקר", וששון ושמחה
תודות התרחש זה כל
באדר ז' שיום לכך,

משה. לידת יום הינו

ישראל של מזלם גובר
מלך שליט"א הרבי מבהיר הקדושות בשיחותיו
האדם. של מזלו גובר ההולדת, ביום כי המשיח,
לעצם היא, "מזל" המושג כוונת לישראל ביחס
ביום אשר "יחידה", בחינה זו שבאדם, הנשמה
(מזל) "נוזל" וממנה מתגלית היא ההולדת
האדם. בגוף המלובש שבנשמה הרובד אל שפע
הרי הדור, נשיא של הולדתו ביום מדובר כאשר
של נשמתם, עצם מתגלית מזלם, גובר שאז
עת מהווה כולו שהחודש עד ישראל, בני כל
ה' פיקודי - בתורה להוספה במינו מיוחד רצון
משיח, של בתורתו בפרט - לב משמחי ישרים
בהידור טובים ומעשים המצוות בקיום הוספה
והשלימה, האמיתית הגאולה עדי שמחה, ומתוך

ממש. עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

הנח״ל של במסע גם מקום. בכל והשלימה האמיתית לגאולה זועקים
משיח. דגל ועם גבעתי חטיבת דגל עם מצטלמים החיילים החרדי:

הנח"ל של במסע גם משיח

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

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

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

תניא תהלים חומש

    
     

     
    
    
    
   

    
     
     
    

למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו
כ) כז, (שמות

אני הכהנים, סגן חנינא רבי אמר
ומעשה המקדש, בבית משמש הייתי
מדליקין משהיו במנורה. היה נסים
מתכבה היתה לא השנה, מראש אותה

אחרת. שנה עד
שהיו כיון לברכה, זכרונם אמרו
שהיתה חצר כל המנורה, מן מדליקין
לאורה, משתמשת היתה בירושלים
זך זית שמן אליך "ויקחו נאמר לכך

כתית".
ג) תצוה (תנחומא,

ב) כט, (שמות מצות וחלות מצות ולחם

זכרון לישראל, מחילה מ'ז'ב'ח':
חיים לישראל, ברכה לישראל, טוב

לישראל.
מיני כל מברך היה הפנים, לחם בזכות
היה בכורים בזכות בשדה, תבואה
נסוך בזכות אילנות, מיני כל מברך

הגפנים. כל מברך היה היין
תצוה) טוב, לקח (מדרש

על ליום תעשה חטאת ופר
לו) כט, (תצוה הכיפורים

קרבנות ובפרשת זו בפרשה האמור כל
נוהגין ואינן הן "מילואים" הכל נשיאים
מילואים משה שהקריב וכשם לדורות,
שלמה הקריב כך במדבר, למשכן
בני הקריבו וכן הבית, בחנוכת מילואים
לבוא לעתיד וכן המזבח, לחנוכת הגולה

יחזקאל. ידי על שמפורש כמו
הגדול) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:06 16:53 ירושלים
18:08 17:08 תל-אביב
18:07 16:58 חיפה
18:09 17:11 באר-שבע
18:17 17:17 ניו-יורק

      
כז) - י מג (יחזקאל, 

תמיד לנר הכח - רבינו משה

המנורה: הדלקת בציווי היא השבוע פרשת התחלת
זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה
אותו יערוך מועד.. "באוהל תמיד", נר להעלות זך..
מאחר קשה, ולכאורה בוקר". עד מערב ובניו אהרן
להביא נצטוו למה - אהרן ע"י היא הנרות והדלקת

אליך "ויקחו כנאמר דוקא, משה אל השמן את
שמן"?

אל אליך", "ויקחו בפסוק מדוע נוספת, שאלה
השני, בפסוק ואילו תמיד", נר "להעלות נאמר משה,

בוקר"? עד "מערב רק נאמר אהרן", אותו "יערוך
אהרן ע"י הנרות הדלקת שאכן - הביאור ונקודת
משה, של בכחו ורק בלבד, בוקר" עד "מערב היא

אהרן שע"י ההדלקה גם נעשית אליך", "ויקחו ע"י
תמיד".. "נר של באופן

נשמות סוגי שבע
המנורה הדלקת משמעות הסבר ע"י יובן והדבר
הינה יהודי כל של נשמתו האדם: בנפש בעבודה

ומכאן אדם" נשמת ה' "נר בפסוק כנאמר נר, בבחינת
כאשר ישראל. נשמות כלל את כוללת ש"המנורה"

ודרגות סוגים לשבעה רומזים במנורה, הנרות שבעת
ה'. בעבודת שונות

יש ואכן המידות לשבע תואמים אלה דרגות שבע
וכו'. מיראה ויש מאהבה, בעיקר ה' את העובדים
היינו, הנרות, את להעלות היא אהרן של עבודתו

שיהי'ה לה', האהבה את ישראל נשמות אצל לעורר
אור-אין-סוף בעצמות להכלל והחפץ הרצון בהם
ומצות התורה בקיום עבודתם תהי'ה ועי"ז ב"ה,

קיום ע"י שנמשך הגילוי מצד ותענוג, שמחה מתוך
ומצות. התורה

ו"נר בוקר" עד "מערב - אופנים שני ישנם זה ובענין
הנתונה לעבודה כוונתו - בוקר" עד "מערב תמיד".
של מצב וישנו וחושך ערב של מצב ישנו לשינויים.
של במצב תחלה נמצא שהאדם היינו, וגילוי, בוקר
של למצב לבוא וצריך רוחנית, מבחינה וחושך ערב
הקצה. אל הקצה מן בתכלית, שינוי - וגילוי בוקר
תמידי, באופן שהיא לעבודה כוונתו - תמיד" ו"נר

של ומצב במעמד תמיד שנמצא היינו, שינויים, ללא
בתמידות. במקורו דבוק להיותו וגילוי, אור

לתורה תפילה בין
משה, לפעולת אהרן פעולת שבין שההבחנה ומכאן

לתורה. תפילה שבין כההבחנה היא

עבודת ומקדש, במשכן עבודה - הוא אהרן של ענינו
כמאמר התפילה עניין הוא הזה שבזמן הקורבנות

תקנום", תמידים כנגד "תפלות ב) כו, (ברכות חז"ל
מלמטה העלאה של באופן היא התפלה עבודת אשר,

היא שגם הבהמית הנפש את ולזכך לברר למעלה,
המצוות כללות זה דרך ועל לה', באהבה תתעורר

ולזכך לברר למעלה, מלמטה העלאה של באופן שהם
המצוות. נעשים שבהם הגשמיים הדברים ולהעלות

"זכרו שכתוב כמו תורה, - הוא משה של וענינו
באופן שהיא שמו", על "נקראת עבדי", משה תורת

למטה. מלמעלה המשכה של

שבדור ממשה הסיוע
דוקא, למשה גו'", אליך "ויקחו הציווי טעם גם זהו
שתוכל כדי אהרן: ע"י היא הנרות שהדלקת אע"פ

מלמטה העלאה של באופן אהרן פעולת להיות
באופן משה של פעולתו בהקדמת צורך יש למעלה,
"ויקחו שלכן (תורה), למטה מלמעלה המשכה של

אהרן", אותו "יערוך ועי"ז דוקא, למשה אליך",
האהבה וגילוי אור להמשיך לאהרן.. כח "להיות

מצוה". של ושמחה אורה בה ולהיות האדם בנפש
פעולת גם תהי'ה משה, פעולת ההקדמת וע"י

בוקר", עד "מערב רק לא הנרות בהדלקת אהרן
הכוונה האדם ובעבודת תמיד". "נר של באופן אלא

ותורגש תאיר המצוות ובקיום שבתפילה היא
שלמעלה בהקב"ה יהודי של העצמית ההתקשרות

למשה ההתקשרות הוא לזה הסיוע אשר משינויים,
השלימות עדי ודור. דור שבכל דמשה ולאתפשטותא

ממש. ומיד תיכף והשלמה האמיתית בגאולה בזה
ה׳תשמ״ט) קטן פורים ערב תצוה, ש״פ (משיחות

מלך דבר

תצוה פרשת
תצוה

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

הבן בא לרגל בכר וחדוה רפאל ר' למשפחת
עב"ג שידוכין בקשרי שי' מענדל מנחם הת'
שי' לוי ורחל חיים ר' למשפחת תחי' עדן

של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת

ע"ה שאול הת'
ע"ה סיטון ופרידה לזר ב"ר

ה'תשע"ו טבת י"ח נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי



סיפור הפעם אבל מהחיים, סיפור
הרב מספר שליחות. של מחיים

מנתיבות. רענן ראובן

הילולת יום שבט, כב' שני יום
- המלך אשת הצדקנית הרבנית
מקבל אני מושקא, חיה הרבנית
על עבודתי. במהלך טלפון שיחת
לברר שלי, המילואים משרד הקו,
שעות לכמה להגיע אוכל האם

הצבאי. בתפקידי השתלמות

ניגשתי להתייעץ שעלי אמרתי
כתבתי IGROT.COM לאתר
הלא-מתוכננים, המילואים על

להסכים האם ושאלתי
לזה?

שהתקבל במענה
פ-פא, עמ' יז' בכרך
הפצת על דגש היה
של בקו המעיינות
וטוב לשמיים "טוב
ו"שיוכל לבריות"
וחום אור להפיץ

על ולהשפיע בסביבתו
ולמצוותיה לתורה לקרבם הזולת
החסידות... תורת מוארים
האמור". בכל טובות ולבשורות
שליחות שם לי שיש הבנתי
הגאולה. ובשורת יהדות בהפצת

גשמים, שבט. כח' ראשון יום
בחוץ. מאוד קר חזקות, רוחות
משיח דיגלון עם מדים. שם אני
שליט"א הרבי של ותמונה כמובן
את שם זה ועל המשיח. מלך
'סירטוק' האמיתיים! המדים
חב"די. כובע חב"די) פראק (מעיל
ויוצא גב, בתיק תלוי משיח דגל

לשליחות.

לא אחד אף הזה המראה את
תרתי - במדים חייל מפספס.
שחור תחת עז ירוק משמע.
חזק זהוב משיח דגל בולט.
מכל המשיח מלך של ותמונות

כיוון.

לבסיס. מגיע כשעתיים לאחר
אפילו חלקם הערצה. פוגש
יד מניפים ממש. את אומרים
הכבוד'. 'כל ומציינים מחויכים
ג'אולה), (ש'ערי לש"ג מגיע אני
המבקש עייף מבט עם טוב חייל
צו, לי שאין לו הסברתי צו. ממני

הוא טלפונית. אלי התקשרו כי
בנועם אך בתוקף בפני מציין
צו. ללא להכנס באפשרותי שאין

באתי החישוב, את עושה אני
קדימה נו אז לשליחות, לפה
התיק, את מניח ל"מבצעים".
ביד הימנית, בידי הדגל את מניף
ומתחיל התפלין נרתיק השניה
ויוצאים. הנכנסים חיילים לזכות
ידי, על עוברים צבאיים רכבים
הדגל, את קולטים הנהגים
להם מחזיר ואני עליי מסתכלים
המפורסמת העידוד תנועת את
שליט"א הרבי של
הם המשיח. מלך

מחייכים.

קורא הש"ג כעת
את שם "אתה לי.
לי תביא פה? הדגל
אתלה אני אותו,
הוא באוטו!" אותו
רציני?" "אתה אומר.
ניגשים אנו בודק. אני
כבוד דרך מניחו והוא שלו, לרכב
בולטת. בצורה הנהג תא בחלון
אני סביבו. מתכנסים - חבריו
לכולם ומחלק הרגע את מנצל

משיח. כרטיסי

אומר אני נכנס? אני עכשיו "נו?
הצו תמורת שלי הדגל לש"ג,
לבסוף ומהסס, מחייך הוא שלך"
לי ונותן לשמי שואל הוא -

להיכנס.

מדבקות ושולף לבסיס נכנס אני
'משיח טוב' יהיה טוב 'תחשוב
'יחי הכיתוב עם וכו' מגיע!'
ועד', לעולם המשיח מלך אדמו"ר
הבסיס. ברחבי להדביק ומתחיל

ועוד. כנסת בית אוכל, חדר

דיגלון סיכת ומבקש ניגש חייל
ושם סיכה עבורו שולף משיח,
מצטלמים. שאנו לפני לא לו,
של המפגש למקום מגיע אני
רואה שלי המפקד המילואים.
נתנו "ככה עיניים: ופוער אותו
על מצביע כשהוא להיכנס?" לך
לא "אם המדים. שעל הסירטוק
ומצביע בחיוך משיב אני זה..."
הסירטוק שעל הרבי תמונת על

להיכנס!! לי נותנים היו לא -

מחלקת וראש החמה" "אור קהילת רב אלול, רזיאל הרב מדברי
והתוועדות בכינוס הגאולה עיר ים בבת הרבנות בלשכת הנישואין

בראשל"צ בלוודר באולמי תשע"ו שבט י' ארצית, הקהל

ההרגל בתרדמת ליפול שלא
"יחי הקודש בהכרזת פתח רזיאל הרב
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
המרכזי הנושא כי ציין מכן לאחר ועד",
מלך שליט"א הרבי הוראת זו הכינוס של
ומעשים ומצוות בתורה "להוסיף המשיח
הרבנים דברי סובבים כך ועל טובים"
להיזהר, שצריך "רק זה. בערב החשובים

אמר. ההרגל" בתרדמת ליפול שלא
מניחים שאומנם ציבור עם שמתעסק "כמי
"הסגולות", את מחפשים אבל תפילין,
וצריך ישראל, אלמן ולא "סגולות" ומחפשים מקומות מיני לכל והולכים
אוצר איזה יודעים ואיננו מושג לנו "אין החסידות. תורת את לנו שיש לדעת
שורה בכל ודף דף בכל בעצם המשיח. מלך הרבי ועד הזקן מאדמו"ר לנו. יש

ונפלאות". ניסים בזה יש ושורה
כל את עשתה והיא בטן לפרי זכתה שלא אשה אלינו הגיעה שנים כמה "לפני
ספר את לי היה אלינו, הגיעה היא כאשר נפקדה. לא אופן ובכל האפשריות
יום! כל התניא בספר תקראי לה ואמרתי הספר את לה נתתי לידי, התניא

ישועות. ותראי דפים. כמה יום כל תביני. שתביני, ומה דפים. כמה
יהיו אם ידם, בכף שערות "שיצמחו לה אמרו שהרופאים בזמן, היה זה
נוסף לנס זכינו לאחרונה שלישיה. הביאה היא השם וברוך ילדים"!. לה
הנסים את רואים גם כך התניא. בספר לימוד בזכות התארסה אשה כאשר

הקודש. באגרות והנפלאות
לפעמים אומנם השם. בצבא חייל הוא מאתנו ואחד אחד שכל לזכור צריך
כל אלא רוצה, לא המשיח מלך הרבי זה ואת המשמרת על שישנים קורה
אומרים. ואנחנו החסידות. בתורת ה' בעבודת בתורה ולהוסיף, להוסיף הזמן

הקודש. בעבודת העוסקים הפעילים לכל כח יישר

ניסית ההנהגה פה יש
העכט הרב עם התוועדות נערכה שם באילת. עיון ימי בכמה כעת היינו
הוא ההתוועדות במהלך שעות. שלוש שנמשכה התוועדות אילת. של רבה
עוד שהיה מופלג זקן אחד, חסיד על סיפר הוא ונפלאות. ניסים על סיפר
ואביו הקודם") האדמו"ר שניאורסון יצחק יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר תלמיד

חב"ד). בשושלת החמישי הנשיא דובער שלום (רבי הרש"ב אדמו"ר
והרב ל"יחידות" נכנס חסיד אותו לנשיאות, עלה שליט"א שהרבי לאחר
יראה איזו אז, נמצאים התרגשות באיזו ה"יחידות". עניין על סיפר העכט
שזכה מי יאומן, לא יאומן! לא אלוקי. ופחד שמים יראת שם. מורגשת

זכה!
הסתפק והוא ניתוח לעבור שעליו אמרו והרופאים חולה היה חסיד אותו
ניתוח איזה שאל בו שלו הפתק את הגיש החסיד לעשות. ניתוח איזה
שלא ביקשת לא "מדוע המשיח מלך הרבי לו העיר להפתעתו לעשות?
על כלל חשב לא כי להתנצל החל החסיד בכלל"... הניתוח את לעשות
לדעת, צריך הזה, בחדר שנכנס מי המשיח, מלך הרבי לו ענה כזו. אפשרות

מהטבע. למעלה ניסית, הנהגה פה יש
ניסים רואה המשיח, מלך הרבי של השליחות את שעושה מי ורבותי! מורי
להיות אותנו יזכה הקב"ה העיניים. את לפתוח רק וצריך מהטבע למעלה

ועד"! לעולם המשיח המלך יחי לגאולה. ונזכה והולך. מוסיף

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה פרק ויובל שמיטה הל'
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נכנסתי... זה בזכות רק

היה לא עוד פעם שאף במוחש עתה רואים
שלמצב עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב כזה

הנהגה ידי על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה
- גויים אחרי לרדוף שלהם

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים. לגמרי תלויים לצלן שרחמנא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים ותלויים עצמאיים

חב״ד... במדי חייל

אלול רזיאל הרב

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

המשיח ימות של גילויים

המעיינות הפצת לשם בריאותי נופש
הפרופסר הרופא ועצת בריאותו מצב אודות ...כותב

וכו'. הים חוף על זמן איזה למשך לנסוע
לרפאות, לרופא רשות נתנה התורה והרי הדבר, ונכון
ובפרט לבב ובטוב בשמחה זה לעשות שצריך ומובן
מו"ח כ"ק (וכביאור כוננו גבר מצעדי מה' מ"ש ע"פ

אלא האדם, את מוליכה העליונה השגחה אדמו"ר
בחפץ, שם שליחותו יעשה שהוא יחפץ, ודרכו שצ"ל)
אין והרי הרצון, פנימיות הוא שחפץ בדא"ח וכמבואר

לתקן יוכל נוסע שם במקום ובודאי מה, עד יודע אתנו
מובן אבל ביחוד, המעינות ובהפצת בכלל יהדות בעניני
שעי"ז לבב ובטוב בשמחה הדבר להעשות שצריך כנ"ל
בשליחותו ההצלחה ותתוסף הגוף בבריאות גם יתוסף

במקום.

צריכה ששליחותו הפעם עוד להדגיש, למותר ובודאי
ו׳תנג) (מאגרת הרופא... הוראת שמירת עם ביחד להעשות

המקצוע לימוד לסיים
הכי בעתיד להסתדרותו בהנוגע שונות סברות כותב

קרוב.
הנה פרטים, ופרטי פרטים בכמה הדבר שתלוי וכיון

ויהי במקום מידידיו שלשה לפני לפרטיו המצב יפרט
לייעצו. איך הנכון הרעיון השי"ת להם שיתן רצון

מקצוע ללמוד כשמתחילים השקפתי, ידוע אופן בכל
ויש זמן וכמה מרץ כמה בזה השקיעו כשכבר ובפרט

דבר זה שאין את"ל אפילו הרי לנצלו, שיוכל תקוה
הלימוד להשלים כדאי זה בכל אחוז, במאה בטוח

ו׳תנב) (מאגרת מובן. והטעם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

והשבוע מתגלה. הכל אכן גילוי. לשון גאולה
לפרסום ישראל, בעם התורה ספרי אוצר זכה
מלפני אשכנזי) (כתב תורה ספר של חשיפתו
ביותר מהעתיקים ואולי שנה, מאות כשמונה
אורות ממכללת פרץ, יוסי ד"ר שבידינו.
מימי אשכנזיים יד בכתבי שהתמחה ישראל,
שפך בדבריו הספר. על השבוע הרצה הביניים,
המתנהלים ההלכתיים הויכוחים אחד על אור
בפסוק "דכא" למלה ביחס שנים, מאות מזה
בקהל דכא... פצוע יבוא "לא ב): כג, (דברים
בה'? או א' האות בסיומת לכתבה האם ה'",

והן ספרדים בקרב הן רבים, תורה בספרי
האות בסיומת "דכה" המלה כתובה אשכנזים
ובספרי תימניים תורה בספרי ואילו ה',
באל"ף. באות היא הסיומת בחב"ד, התורה
נכתבה שלפנינו, העתיק התורה בספר והנה
עדות ביותר. ברור באופן באל"ף, דכא התיבה

בחב"ד. הידועה למסורת מצטרפת זו

יום״ היום ״לוח בספר
שליט"א הרבי שערך יום" היום "לוח בספר
בעל הזקן אדמו"ר אשר מובא המשיח מלך
את לכתוב הורה ערוך, והשולחן התניא
מדברי מובא כמו"כ באל"ף. דכא המלה
האדמו"ר יצחק יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר
בידם שקבלה תורה ספר יש "בפראג הקודם):
בשנת בפראג כשהייתי הסופר... עזרא שהגיה
כן באל"ף. "דכא" בו וכתוב ראיתיו תרס"ח
שם ראיתי תרס"ז בשנת בוארמס כשהייתי
מהר"ם שכתבו בידם מקובל אשר תורה ספר
בכמה באל"ף. "דכא" כתוב בו וגם מרוטנבורג
מלך שליט"א הרבי מציין הק' ממכתביו
ששון אוצר ביניהם, נוספים למקורות המשיח

תנ"ך הרשב"א, נכד של תנ"ך נמצא בו בלונדון
המחבר בעל הרשב"א תלמיד של יד בכתב
לפני שנכתב דמשק חומש עוז, מגדל ספר
לפני שנכתב תנ"ך חומש שנה, ומאה אלף
דכא כתוב ובכולם ועוד שנה מאות חמש

באל"ף.

מרובעות הברית לוחות
נוספים ותיקונים להערות מצטרפת זו חשיפה
המשיח מלך שליט"א הרבי מעורר אודותם
לוחות צורת הוא מהם האחד שנים. מזה
לפני עד כאשר הברית,
לציירם רבים נהגו שנים
העליון, בחלקם מעוגלות
מלך שליט"א הרבי ואילו
מפשטות מראה המשיח
בבא במסכת הגמרא דברי
הייתה צורתם כי בתרא
ארכן "והלוחות מרובעת.
הרבי מציין בדבריו ששה". ורוחבן ששה

הלוחות צורת כי המשיח מלך שליט"א
שמעבר כך העולם, מאומות נלקחה המעוגלות
להקפיד לחינוכית חשיבות יש העובדתי לדיוק
מעוגלות. ולא מרובעות הלוחות את לצייר
תורנית נטיה קיימת האחרונות בשנים אכן
לוחות בציור הנכונה לצורה לחזור ברורה
לאחר הראשית הרבנות למשל כך הברית.
שינתה המעגולות הלוחות בציור שהשתמשה
מרובעות. ללוחות שלה, המפורסם הלוגו את

אלכסוניים המנורה קני
שבמשכן המנורה קני צורת הוא נוסף נושא
היו המנורה קני רש"י, דברי עפ"י ומקדש.
רבים שנטו כפי מעוגלים ולא אלכסוניים

ובפרט לציירה.
שהתגלה לאחר
בכתב המנורה ציור
בצירוף הרמב"ם יד
רבי בנו עדות
המעיד הנגיד אברהם
המנורה קני ציור כי
ישרים, בקווים
כדי במדוייק נעשה
היו שלא להדגיש

עגולות.

המנורה ציור
לקוח המעוגלת

הגויים מציור
להנציח המנסה ברומא טיטוס בשער ובמיוחד
המשמעות בולטת כאן גם יהודה. גלות את
לכל הוא "עדות שהמנורה בפרט החינוכית,
ותתגלה בישראל". שורה שהשכינה עולם באי

ממש. בקרוב השלישי המקדש בבית

העתיק התורה ספר

הרבנות של החדש הסמל
הראשית

הרמב״ם יד בכתב המנורה ציור
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בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל
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האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com
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