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הינם האומות, מן לאומה ועוצמה סמכות כוח, הענקת
השניה, העולם מלחמת מאז שמים. מתנת ספק ללא

שמים. בברכת ספק ללא למעצמת-על, הייתה ארה"ב
בפי השגור בנוסח ביטוי מצאה שגם פשוטה, הכרה
עשרות במשך אמריקה". את ברך "אלוקים אזרחיה:

כ"השוטר לא אם גם עצמה, את ארה"ב ראתה בשנים
אחריות עליו שהוטלה כמי בוודאי אבל העולם", של

ויושר. צדק עפ"י האומות להתנהלות גלובלית,
הידוע האלוקי והציווי במסר גם מעוגנת זו, נכונה הכרה

נח". בני מצוות "שבע בשם
שלו היסוד שהנחת מסר
הינם האדם בני שכל היא

העולם בורא של יציריו
להוראותיו, ומחוייבים

דורשת מהן, אחת כאשר
עפ"י האדם, בני התנהלות
הנכונה דרישה ויושר. צדק

העולם ומדינות יחידים כלפי
כאחת.

העולם של שוטר
לציין, יש לכך בהקשר

שליט"א הרבי שביוזמת
ארה"ב נשיאי המשיח, מלך
הרואה חוק על חתמו אף

את נח", בני מצוות ב"שבע
אליו מהלך האנושית. החברה של להתנהלותה הבסיס
אמנה כתב על הן גם שחתמו נוספות, מדינות הצטרפו

נח". בני מצוות "שבע של
בשנת הייתה זו, חיובית התנהלות של משיאיה אחד

ארה"ב כאשר הראשונה, המפרץ במלחמת (91') תנש"א
תוקפנות כנגד להגיב יצאו העולם, מדינות עם יחד
נסיכות את הצדקה כל ללא שכבש מבגדד, הצורר
בתגובה סעודיה. על למתקפה בדרכו והיה כווית

חד מסר היה הצורר, של והכנעתו הנחרצת הצבאית
בעיני הישר שאיש אפשר אי ג'ונגל, אינו העולם וברור.
כמו העולם מדינות יעשה,

להתנהל חייבים יחידים,
ויושר. צדק עפ"י

נשיא של התקפלותו
האחרונים בימים ארה"ב,

הכח של וסילוקו סוריה של המילוליים איומיה מול
שלילי שינוי מהווים מהאיזור, האמריקאי הימי

מדיני-פוליטי שינוי רק לא ארה"ב. של בהתנהלותה
עפ"י האומות להתנהלות מאחריותה, נסיגה בעיקר אלא

הרשע. ציר למדינות עידוד והעניקו ויושר צדק
מלחמת אינה ויותר, כשנתיים בסוריה שמתרחש מה
השמדת של נסיונות אלא נוראותיה, כל על אזרחים

על אסד, מטוסי של אווירית תקיפה אוכלוסיות.
לחם, לקבלת מאפייה ליד המצטופפים אזרחים טורי

למאות דקות תוך שהביאה
וילדים, נשים הרוגים,

אזרחים. מלחמת אינה
כלפי כימי בנשק שימוש
של להרג שהביא אזרחים

וילדים, מבוגרים 1,400
זו אזרחים, מלחמת אינה

אכלוסיה. השמדת

הגאולה לזירוז
ארה"ב נשיא של חובתו

תקיפה על להורות הייתה,
שהתבררו מהרגע מיידית,
הייתה אם גם העובדות.
היא מוגבלת, תגובה זו

ברור מסר נושאת הייתה
התקפלותו ולעולם. לאסד
של הברורות מהוראותיו סטיה מהווה ארה"ב נשיא של
הגלובלית אחריותה בדבר המשיח, מלך שליט"א הרבי

את לתקן חובתה נח, בני מצוות לשבע ארה"ב של
הנביא יונה של סיפורו מובטחת. וההצלחה המעוות
של אפשרות יש לאומות שגם מלמדים נינוה, והעיר

והשלמה. תשובה
הוראה ללמוד עליו שומע או רואה שיהודי מה מכל

שכפי נאמר עליה בראשית, בשבת בפרט ה', בעבודת
השנה. כל הולך זה כך בראשית בשבת שמתייצבים

בני מצוות שבע בהפצת להשתדל יש ברורה: וההוראה
של תורתו את ולהפיץ ללמוד עולם. באי כל בקרב נח
מלכותו בקבלת להתחזק המשיח, מלך שליט"א הרבי

התגלותו את יזרזו שבוודאי הקדושות, הוראותיו ומילוי
והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת מתוך ממש, בקרוב

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה עדי

בשורה ימי
את המתעד ספר י"ל החגים לחודש
כמלך שליט"א הרבי של התגלותו שלבי
סוקר הספר תש"נ. משנת החל המשיח
'מלחמת ואירועי הקומוניזם נפילת את
השתלשלות בתיעוד וממשיך המפרץ'

הבאות. בשנים המאורעות
קודש, שיחות פי על ונערך נלקט הספר
שליט"א הרבי ועידודי מענות מכתבים,
מיומני ותיאורים סיפורים המשיח, מלך

אישיים, וראיונות עדויות התקופה,
החב"דית, והספרות העיתונות פרסומי

וידיאו קטעי חסידים, ומכתבי מסמכים
מאות נוספו עליהם - שמע והקלטות

ארכיון וקטעי מסמכים צילומי תמונות,
לראשונה נחשפים מהם, רבים - נדירים

072.257.2842 לפרטים. זה. בספר

הבאים ברוכים התוועדויות
וחזרתם החגים, חודש סיום עם

"770" חיינו" מ"בית האורחים אלפי של
מתקיימות תבל, קצוות מכל יורק, בניו

מקומיות, התוועדויות חב"ד במוקדי
ול'פריקת האורחים פני לקבלת

כל איתו נושא אותן הרוחניות החבילות'
שליט"א הרבי במחיצת מהחגים ששב מי

חב"ד. במוקדי פרטים המשיח. מלך
האורחים פני לקבלת ארצי מרכזי כינוס
הגאולה למען האגודה ע"י אי"ה יתקיים

בקרוב. פרטים והשלימה האמיתית

בדבר המשיח, מלך שליט״א הרבי של הברורות מהוראותיו סטיה מהווה ארה״ב, נשיא של התקפלותו
מובטחת והצלחה המעוות את לתקן חובתה נח, בני מצוות לשבע ארה״ב של הגלובלית אחריותה

טובות חדשות
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(27.9.13) (5774) ה'תשע"ד תשרי כ"ג בראשית, פרשת קודש שבת ערב

בשבת ש'מתיצבים' כפי
השנה כל ילך כך בראשית

ב"ה

הנדרשת התשובה
! הברית מארצות

964

יורק בניו ,770 - המדרש בבית האורחים אלפי זכו החגים בחודש
שליט״א מהרבי דולר לקבל מנחה, תפילת לאחר ראשון יום בכול כנהוג

פרקש) נחום (צילום לצדקה. מצוה שליחות המשיח מלך

770 ב הדולרים חלוקת



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

   
אומות של וההכרה הגילוי

ישראל של במעלתם העולם
כשאנו לדור, מדור מתחזק

ויותר יותר מתקרבים
והשלמה, האמיתית לגאולה
גויים והלכו " יקויים כאשר

אומניך מלכים והיו - לאורך",
כו'. מניקותיך" ושרותיהם

  

בראשית שבת - חב"ד נשיאי פתגם ידוע
קובע שהאדם וכפי כולה, השנה לכל נוגעת
ההנהגה היא כך - זו בשבת התנהגותו את

השנה. בכל
בראשית בשבת מתייצב כשאדם
השנה לכל הרחבה נמשכת - בהתרחבות
בגשמיות. והן ברוחניות הן העניינים, בכל
- ית' לו לדירה העולם עשיית לידי עד

העצמי.... מרחב
תשי״ז) בראשית, פרשת שבת שיחות, (ליקוטי

ויבדל טוב כי האור את אלוקים וירא
החושך ובין האור בין אלוקים

ד) א, (בראשית

ביום הקב"ה שברא אור אלעזר: רבי אמר
ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון,
המבול בדור הקב"ה שנסתכל כיון סופו.
מקולקלים שמעשיהם וראה הפלגה ובדור
מרשעים "וימנע שנאמר: מהם, וגנזו עמד

אורם".

שנאמר: לבוא, לעתיד לצדיקים גנזו? ולמי
ואין טוב", כי האור את אלוקים "וירא
כי צדיק שנאמר:"אמרו צדיק, אלא טוב
חגיגה) (מסכת טוב".

הנביא כך על משיב הגאולה? בעת ומה
ילד של לידתו שמביאה והברכה יהנחת
להורים רק מכוונת אינה נוסף יהודי
ישראל. עם לכל אלא הקרובה, ולמשפחה
דוד בן "אין הגמרא ממאמר עולה כך
אוצר שבגוף". הנשמות כל שיכלו עד בא
כל וכשיכלו "גוף", נקרא למעלה הנשמות
לעולם-הזה וירדו ה"גוף" מן הנשמות
משיח יבוא יהודים, של בגופותיהם לשכון

צדקנו.
נוסף יהודי ילד של לידה שכל הרי
דוד, בן משיח ביאת את ומזרזת ממהרת
עם לכל ונחת ברכה כמובן, שבעקבותיה
גאולה) (פניני ישראל

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:05 5:54 ירושלים
7:06 6:09 תל-אביב
7:06 6:00 חיפה
7:07 6:11 באר-שבע
7:25 6:28 ניו-יורק

כסאי השמים ה' אמר כה 
כד) (ישעיהו:א

  
חלקים 3 דק', 30 ,23 שעה שבת ליל :

ושבת שישי ביום  

הגנוז אור - טוב כי האור

בכלל תשרי חודש למועדי המשך מהווה בראשית שבת
כותב כך משום במיוחד. תורה ושמחת עצרת ולשמיני

הכפורים, יום ממחרת במכתבו מוהריי"צ אדמו"ר הרבי
השלמה "כעין בראשית בשבת שיהיה זו: שבת אודות

שעברו. השמחה לימי טוב" כי אור ותוספות
כשההבדל ותוספות, השלמה ענינים: שני כאן מודגשים

עדיין, החסר את להשלים - "השלמה" ביניהם:
עליו, שהוטל מה האדם כשהשלים אף - ו"תוספות"

כך.. על להוסיף שעליו הרי

להוסיף חייבים אבל
ותוספות". השלמה "וכעין הרבי בדברי המשמעות זו

חודש במשך לפעול שיש מה כל הושלם ולא במדה א)
אף ב) בראשית. בשבת זאת להשלים אפשר - תשרי

תשרי בחודש לפעול צריך אשר כל את הושלם אם
קבלת על לחכות עתה שתפקידו האדם יחשוב אל -

עוד. להוסיף לו יש אלא השכר,
"תוספות ומפרש: מוסיף אלא בכך, מסתפק אינו הרבי

הוא והחידוש אור. - היא הנדרשת ההוספה אור".
עבודת עול, קבלת - עניינה ראש-השנה, עבודת שהרי,

זמן - עניינו סוכות תשובה: - עניינה הכפורים, יום
עליהם ושמחת-תורה שמיני-עצרת ובפרט שמחתנו
למרות והנה אתך" לזרים ואין לבדך לך "יהיו נאמר:
אור. להוסיף מקום ויש אפשר אלה, נעלים עניינים

"אור להיות צריך - וכותב הרבי מוסיף - האור סוג

אור - נאמר ראשון ביום שנברא האור על טוב". כי
יב, (חגיגה לעתיד-לבוא לצדיקים הקב"ה וגנזו טוב, כי
בתורה!". - גנזו? "והיכן אמר: הבעל-שם-טוב א).

לאור התורה, באמצעות להגיע, אפשר כיום אף כלומר,
שלעתיד-לבוא.

שלעתיד האור את להשיג אפשר כיום שאף הדבר. טעם
חד", כולא - וקוב"ה ואורייתא "ישראל כי הוא -לבוא,
כך כאחד, ויהיה הוה היה בבחינת הוא שהקב"ה וכשם
אף וכן לבוא העתיד - היום כבר גנוז בה בתורה, גם

בגלוי היא הקב"ה עם חד כולא בחינת בהם בצדיקים,
להם יש עתה ואף הזמן, הגבלות לגביהם קיימות לא -

שלעתיד. האור

היצירה בעולם
רבי לגיסו שכתב מהבעש"ט הסיפור יוסבר האמור לפי
גיסו, עם שארע מסויים מעשה אודות מקיטוב גרשון

הודיעו עליו המעשה כי גרשון, רבי גיסו לו והשיב
כתיבת זמן מאשר יותר מאוחר בזמן אבל אירע, אמנם

המכתב...
טרם עוד המעשה אודות לכתוב הבעש"ט יכולת על

הוא הזמן יותר, נעלה בעולם כי בחסידות, מבואר ארע,
עשרה חמש בו היצירה, בעולם אז שהה הבעש"ט כללי.

שיארע. מה מראש ראה כך משום אחת, בבת הן שנה

לגיסו לכתוב הבעש"ט על היה זה לפי לכאורה. ברם,
אינם שצדיקים אלא, יותר. מאוחר בזמן יארע שהמעשה

אלוקות. - מציאותם כל עצמם, בפני "מציאות"
הזהר מאמר בפירוש החסידות. בתורת המוסבר גם זה

כיצד לכאורה, רשב"י", דא - הוי' האדון פני "מאן
אלא נברא? על הוי'" האדון פני "מאן לומר אפשר
מציאות היה ולא לאלקות לגמרי בטל היה רשב"י

האדון פני "מאן עליו לומר אפשר כך ומשום לעצמו.
הוי'".

שוררת בצדיקים גם כך כביכול, בהקב"ה שהדבר וכשם
ציין לא ולפיכך כאחד, ויהיה הוה היה של הבחינה

הואיל יותר, מאוחר בזמן יארע שהמעשה הבעש"ט
כעת. הדבר אירע כבר ובדרגתו

לאור התורה. באמצעות להגיע, כיום אף אפשר לפיכך
- התורה פנימיות על-ידי צדיקים, כי לעתיד. שנגנז

לא - צדיק ענין אמיתות אפשרית דוקא שבאמצעותה
הזמן. הגבלות בהם קיימות

בצדיקים גם
ידי על לבוא". לעתיד לצדיקים "גנזו המאמר פירוש זהו
להיות אפשר התורה. פנימיות באמצעות כלומר, "גנזו".

שלעתיד. לאור מגיעים כך ידי ועל הצדיקים, ענין
הקב"ה הטעימן "ג' הגמרא' במאמר לאמור, גלוי רמז

האבות את מונה והגמרא הבא", עולם מעין הזה בעולם
לו אפשר יהודי שכל רבה, אליהו דבי בתנא מצינו והרי

יצחק אברהם אבותי למעשי מעשיי יגיעו מתי לומר
לכך. להגיע לו אפשר אחד שכל היינו ויעקב.

אור ותוספת השלמה "וכעין הרבי: בדברי המשמעות זו
בראשית שבשבת הבעל"ט". בראשית בשבת טוב כי

ביום שנברא לאור טוב. כי לאור להגיע אפשר הבעל"ט.
ה׳תשי״א) בראשית (משיחת שלעתיד. האור הוא והוא ראשון

מלך דבר

בראשית פרשת

בראשית

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחיו רבקה מרת וזוגתו אליצור ר' למשפחת
רווה

תחי' חנה בצבאות-ה' החיילת ביתם, להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

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

טוב מזל ברכת
גמליאל שיחי' שלום הרב למשפחת

שיחי' משה דוד הת' הבן לבוא
שתחי' רחל מנוחה עב"ג השידוכין בקשרי

הכהן שיחי' דוד הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל ברכת

את ומילאו ורבו פרו ... אותם ויברך
כח) א, (בראשית וכבשוה הארץ



שליט"א הרבי של הבטחה ישנה
הגאולה, שבזמן המשיח, מלך

ו"ההשגחות הנפלאות הניסים,
הולכים רק הגלויות, פרטיות"

זלמן שניאור הרב וגדלים.
שליט"א הרבי שליח ברנשטיין,

שבהודו לקוצ'ין המשיח, מלך
אישית. מזווית כך על מספר
תשע"ג תורה שמחת לקראת

שליט"א. המשיח מלך לרבי נסעתי
משלוש יותר כבר נשואים היינו

בילדים. נתברכנו לא ועדיין שנים
ההקפות, לפני עצרת שמיני בליל

ר' אצל חסידים בהתוועדות
נעמד כהן, עמוס

הבחורים אחד
מהתמימים וביקש

שהיו והחסידים
לומר במקום,

שנזכה "לחיים"
זו. בשנה להיפקד
ה"הקפות" במהלך
במחשבה, ביקשתי

המשיח מלך מהרבי
אכן שנזכה שליט"א
בטן. בפרי זו בשנה

רביעי ביום תורה, שמחת למחרת
רן הרב את ב"770", פגשתי בערב

מלך שליט"א הרבי שליח שמיר
שבהודו, לווטה-קנאל המשיח

עבר כאשר דקות, כמה שוחחנו
פאשטר בער'ל הרב במקום

לשיחה. והצטרף בצרפת משפיע
הפכה השיחה קצר זמן תוך

הלילה. לתוך ארוכה להתוועדות
ר' סיפר ויותר, כשעתיים לאחר
לפני אותי הכיר (שלא פאשטער

התוועד הוא כשנתיים לפני כי כן)
שבצרפת, בווינסען בישיבה
שלנו חב"ד הבית על וסיפר

קרא שהוא מה מתוך בקוצ'ין,
בסוף כאשר משיח', 'בית בשבועון

פגש הוא בצרפת ההתוועדות
לילדים, שנים כמה שחיכה אברך

הרבי של דולר לו להעניק והחליט
איתו שהיה המשיח מלך שליט"א

התברך אברך אותו ואכן בכיס,
בטן. לפרי מאז שנה בתוך

שאלתי לספר, סיים בערל כשר'
ר' עבורי... דולר לו יש אם אותו

תמיד נוהג הוא כי סיפר בערל
הרבי של אחד דולר עם ללכת

נוסף ודולר המשיח, מלך שליט"א
אבל יצטרך, שמישהו למקרה -
דולר איתו לקח לא הוא עכשיו

במקרה שמדובר היות אבל נוסף,
והחליט התרגש ממש הוא - כזה

עליו. שהיה היחיד הדולר את לתת
הדולר הוסיף: הדולר, מתן עם יחד

בפיקדון, עכשיו עד אצלי היה
את מקבל שאתה תחשוב כרגע

שליט"א, המשיח מלך מהרבי זה
רוצה! שאתה מה כל ממנו ותבקש

ברכת את הלב מעומק ביקשתי
שנזכה שליט"א, המשיח מלך הרבי

ממש בפועל להתברך זו בשנה
וקיימא. חייא בזרעא

הרגשת לי הייתה
מלך שהרבי וודאות

אלי שלח המשיח
הדולר. את

בראשית, שבת בליל
לספריית ניגשתי
ה'אגרות-קודש'

וביקשתי ב-770,
הרגשתי האם לדעת
בזרעא שהתברכנו -
נכונה, - וקיימא חייא
קסב: ע' יא בכרך היתה התשובה

זוגתו מצב אודות "ולהודעתו
תחי'..

המזוזות לבדוק היה וכדאי
התפילין... את לבדוק בביתם...וכן

הריונה ימי ימלא השי"ת הנה
בעתה זחו"ק ותלד ובנקל כשורה
מכך ליותר ובקל". כשורה ובזמנה

על מפורשת ברכה צריך! הייתי לא
ההריון!

כתבתי בראשית, פרשת במוצ"ש
שהתקבלה התשובה הנ"ל. כל על
ע' יא בכרך הייתה קודש באגרות

שבת! ליל של זו בדיוק קסב,
הקודש, לארץ הגעתי עם מיד

והמזוזות, התפילין בענין טיפלתי
המשמחת לבשורה זכינו ומיד

קיבלנו ההריון לאורך ההריון. של
מלך מהרבי תשובות שלוש

וכו', קל להריון שליט"א המשיח
ביום ומוצלחת, טובה בשעה

כ"א טוב, כי בו שהוכפל השלישי
להתממשות זכינו תשע"ג, אלול

בלידת - בשר בעיני הברכה
בריאים שיחיו, בנים שלישיית

טוב! למזל ושלמים

ציק זמרוני הרב עם

בראשית מעשה תמיד יום כל בטובו המחדש
הבריאה תהליך לפנינו, נפרש בה הפרשה "בראשית".
עולם בורא ע"י הראשוני, היש מבריאת החל כולה.
לשלימות ועד "בראשית" המאמר באמירת ומנהיגו,
וכל והארץ השמים "ויכולו ולצביונה לפרטיה הבריאה
ברואיו בפני בתורתו מציג שהקב"ה העובדה צבאם".
אין לזה, מוכרח אינו שהוא למרות מפורט, כה תיאור

תמיהה: מעוררת מחייב, גורם או אילוץ כל
תהליך כל את בתורתו, לסכם הקב"ה היה יכול הרי
בהם, אשר וכל והארץ השמים את אלוקים ויברא כגון: מילים, בכמה הבריאה

הבריאה? תהליך את לנברא הבורא יגלה מדוע הפרשה? בסדר ולהמשיך
נברא מתי היא: הבריאה, בפרשת העיסוק מתוך העולה נוספת, שאלה
5,773 - ה'תשע"ג לפני הקצרה: בתשובה כלל בדרך הנענית שאלה העולם?
ותאריכים גילאים על המבוסס מדוייק, ימים...חישוב וכך כך ועוד שנה

ושבעל-פה.| שבכתב בתורה הכתובים

הזמן״! ״כל האמיתית: התשובה
הפנימי הרובד את שבתורה, הפנימי הרובד את המגלה החסידות, בתורת
שונה. הינה העולם?" נברא "מתי לשאלה התשובה העולם, ושל שביהודי
נשמע הזמן"! "כל היא: התשובה אלא מסויים, תאריך נושאת אינה היא

לאמיתה. האמת זו אך וחדשני, מוזר
התהוות הרף, ללא נברא הוא שנה, 5,773 לפני לראשונה העולם בריאת מאז
אינו החומר מחדש. רגע בכל נברא העולם תמידית, היא ליש מאין הבריאה
עולם בורא ע"י מתהווה עצמו הוא אלא תלויה, בלתי עצמית יישות בעל
מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש הידוע: כנוסח ורגע, רגע בכל ומנהיגו,

הרף. ללא תמיד! אלא יום, בכל רק לא בראשית".
תורת של העיקריים מחידושיה אחד הינו המתמדת, הבריאה של זה רעיון
שניאור רבי הזקן אדמו"ר ע"י בהרחבה שמוסברת וכפי טוב, שם הבעל
העולם", נברא מאמרות "בעשרה והאמונה. היחוד בשער התניא, בספר זלמן
כאשר רגע, בכל ית' ידו על הנאמרים מאמרות עשרה רגע. בכל ליש מאין
השייכים נבראים ספור לאין עצום, אלוקי שפע ממשיכה כזו אמירה כל

"המאמר". לאותו
הקב"ה ברא מדוע נוספת, תמיהה מעורר החסידות, בתורת זה סוד גילוי
רגע בכל ולהחיותו להוותו העת כל בו לעסוק צריך שהוא כך עולמו, את
איתן לעמוד שבכוחו עולם לבורא היה יכול יכול", "כל היותו מצד הרי ורגע,

מחדש? הזמן כל ולקיימו להחיותו יצטרכו ולא קיומו זמן כל לאורך

ברואיו עליו חביבים כמה עד להראות
ית' אצלו חביבה כמה עד לברואיו להראות רוצה שהקב"ה היא, התשובה
הוא שלכן קרובו, עם מישראל אחד כל ובפרט מברואיו, אחד וכל הבריאה
ברא הוא כיצד בפרוטרוט, בתורתו מתאר הוא ולכן העת. כל בה עוסק
שליט"א הרבי ובלשון לבורא, הנברא בין הקשר את להעמיק עולמו, את
- נברא לכל העולם בורא מהקב"ה מוגבל בלתי חסד "שזהו המשיח: מלך
הסובב וכל שהוא ולהרגש, יותר עמוקה להכרה ומביאו הנברא על שמשפיע

דהקב"ה". התמידי בחסד תלוי אותו
כל הולך זה כך בראשית, בשבת שמתייצבים כפי אשר החסידי, הפתגם ידוע
מהווה ית', ומהותו עצמותו אשר "בראשית", בשבת זו ידיעה הפנמת השנה.
נתינת מהווה מאתנו, אחד כל את כולל בבריאה, פרט כל רגע, בכל ומחיה
כבוד "ונגלה היעוד ולקיום והיחידה, האחת השליחות למילוי עצומה כח
שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית בגאולה יחדיו" בשר כל וראו הוי'

ממש. עכשיו המשיח, מלך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אב-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כפרה מחוסרי הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק
תמורה הלכות

א פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

כלים הלכות
יח-כ פרקים

כא-כג פרקים

כד-כו פרקים
כז-כח. פרקים

א פרק מקוואות הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הכל אמרה קודש באגרות התשובה

ה"השכם" ישנו שכאשר בפועל רואים
בפועל, ל"להורגו" להגיע צריכים לא

לא ומלכתחילה ופחד, אימה מטיל שזה מכיון
את ...ויש השטחים כל את ויש למלחמה מגיעים

כאן" הכל כאן ה"שלום
תשל"ט) תמוז (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ה"השכם" ישנו כאשר
מוהל

נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא
מצווה לשם בריתות עורך

המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298

ברנשטיין זלמן שניאור הרב



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

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

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר
שליט"א הרבי מדליית

הרשמית המדליה
הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי

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

המכפלה במערת קדמי ר'

במינכן משיח בית

חשק כשאין בלימוד להצלחה
אי חשק..והנה לו אין אבל ... וכו' בלימודו להצלחה

בורא ציווי שזהו כיון ח"ו החשק ממנו שיוקח אפשר
גמור ורצון חשק לו יהי מישראל שכאו"א עולם...

הנ"ל שדמיון אלא ... הק', בתרותנו האמור כל לקיום
האדם את ...להחליש הרע היצר מתחבולות גם הוא

לקונו, בעבודתו
מלחמה נגדו, להלחם בהאדם כח תוספת לעורר צריך

עמו להכנס לא שפירושו הדעת, היסח של ענין ע"י
הקב"ה לממ"ה הוא שעבד כיון ... ושקו"ט בפלפולים

הקב"ה. הוא אדונו ציווי במילוי ועסוק
היעוצות עצות מקומות בכמה בתניא ג"כ ועיין

ולא יגעת חז"ל הודעת בלבו תהי' וחקוקה להנ"ל,
ה׳תתמו) (מאגרת תאמין אל מצאת

שד״ר להיות לארה״ב נסיעה
לנסוע בדעתו ולכן הדחוק, הפרנסה מצב אודות

וכיו"ב שד"ר בתור כוונתו וכנראה לארצוה"ב,
נכוו ול"ע של"ע לכאן שבאו מאלו בכמה ראיתי והנה

הוצאות אפילו הרוויחו אם ...ומסופקני דא בכגון
הנסיעה.

הנה דעתה, המצוקה מן יצא איך יודע שאינו ובמ"ש
לכאן, נסעו שכבר מאלו דא בכגון

למסירה כדי עד תקיפות באותה משתדלים היו באם
שהיו נוסף הרי אתר, על המצב בהרחבת ונתינה

כמה מוצאים היו בטח הנסיעה, הוצאות מרויחים
יותר ובכבוד ת"ו בארה"ק וריוח פרנסה של ענינים

ה׳תתמט) (מאגרת כאן. עוסקים בהם הענינים מאשר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שקוע היה (48) בראון בני שנים תשע לפני עד
ג'קסון, מייקל הזמר צוות עם הופעות בסיבובי
כן לפני למעריצים. מוצריו מכירת על כאחראי

התפנית סטונס". ה"רולינג להקת עם זה היה
הרבי אל אותו קישרה בחייו, שעשה הגדולה
שמר זאת עם יחד אך המשיח, מלך שליט"א

לפני השם. ידועי האומנים עולם עם קשר על
לאמרגן לראשונה תפילין להניח הצליח, זמן

סטרייסנד, ברברה היהודיה השחקנית של
הראשונה הפעם לו היתה וזו ,80 בן יהודי

תפילין. להניח
יוצאי להורים בגרמניה נולד (בנימין) בני
המלחמה שנות כל הסתתרה אמו שואה.

ופטריות. מעשבים ניזונת גרמניה, ביערות
ופעם הממשלתי, ספר בבית התחנך בילדותו
יהדות קצת ב"חדר" למד ראשון ביום בשבוע

מהדלקת בעיקר זוכר הוא היהדות את ועברית.
הולכים היו אליו הכנסת מבית אימו, של הנרות

הכנסת בבית שחגג המצווה ומבר בשבת,
בילדותו הגאולה. עיר ים בבת הגדול האשכנזי
וכילד הוריו, עם פעמים עשרות בישראל ביקר

העברית. השפה את קלט כבר הוא

הטיסות באחת
שלו, העסקים מטיסות באחת שנים תשע לפני

הטיסה, במהלך קסטיאל. משה הרב ליד ישב
שורשיו. על ללמוד עליו שכיהודי, השתכנע
ווילשנסקי הרב עם כשסיכם היה ההמשך

לישיבה מגיע שהוא בצפת, חב"ד ישיבת ראש
מה זמן התקדם. וכך בחודש, ימים לעשרה

מרים חנה אשתו, עם השתדך הוא מכן, לאחר
ובטבעיות הייטס. בקראון חנה בבית שלמדה

עם ביחד משיח" "בית במינכן פתח שליח, של
קסטיאל. משה הרב

יהודים למינכן. בסמוך יער, ליד נמצא ביתו
בביתו, להתארח זוכים לעיר שבאים רבים

מלך שליט"א ברבי לאמונה אותם מקרב והוא
המרחק זה מהעיר. ק"מ 7 מרוחק ביתו המשיח.

לבוש הכנסת לבית שבת מידי הולך שהוא
בהקשר בגרמניה. נדיר מראה בטלית, בגאון

מספר: הוא לכך

התוועדות לאחר
הטלית עם יצאתי השבתות "באחת אפיזודה
עם יחד התוועדות, לאחר הכנסת מבית עלי

ארוכות מאסר תקופות ריצה שכבר יהודי
חצה והיהודי מבושמים" די היינו בגרמניה.
שוטרים. שני מול בדיוק באדום הכביש את

וידעתי קל לא למשהו נחשב זה בגרמניה
במאסר. להסתיים עלול זה ובמצבו שבמראהו

לב ישים שלא כדי השוטר עם לדבר נגשתי
מסמכים.. דרש השוטר אבל והתנצלתי אליו,
והמסמכים בשבת, מטלטל לא שאני הסברתי
בשלו והשוטר איתי... שיבוא והצעתי בביתי

אותי. לצלם ורצה שלך" הדת אותי מעניין "לא

אותי". לצלם לך להרשות לי ש"אסור אמרתי
אבל שלך" הדת אותי מעניין "לא הוא ושוב
החל השוטר להתווכח. וממשיכים מצלם לא
יכול לא "אני אמרתי בזה וגם דו"ח, לרשום

לי"... אסור הדו"ח, את לקחת
ונסע הדו"ח, את זרק התרגז, השוטר זה בשלב
"המבושם"... היהודי לכיוון שהסתכל בלי משם
בחירה. אין לגוי בתוקף, שלו על עומד כשיהודי

ההתגלות עד
בביתם אורחים", ב"הכנסת פעילותם במסגרת

שמזדמנים יהודים לקרב זוכים הם הפרטי,
ליהדות, כתיירים, או עסקים לצורך לאיזור

אורח שעפ"י יהודים ולמשיח. לחסידות
שהם דעתם על מעלים היו לא חייהם,

לשמוע שבת, שולחן ליד לשבת עתידים
פרשת על חסידי מרעיון ולהינות 'קידוש,

חנה לאשתו יש זו, לפעילות מעבר השבוע.
"בית במסגרת השוטפת פעילותה את מרים

בני של חלקו בחסידות, שיעור כולל משיח",
ולזכות יהודים לאתר הוא השוטפת, בפעילות

עושה הוא זה את תפילין", ב"מבצע אותם
נסיעות במסגרת והן משיח בית במסגרת הן

שלו. העסקים
מתקיימים משיח, בבית מאלפת. עובדה אגב,

נח", בני מצוות "שבע על לגויים שיעורים, גם
קסטיאל. משה הרב ע"י

בשמיני להיות זכה בני ר' שנים, כמה לפני
אצל חיינו" בית ב"770 תורה ושמחת עצרת

הוא כאן יורק. בניו המשיח מלך שליט"א הרבי
כולו", העולם של השמחה "מנוע את גילה

כדי שנה, אף "לפספס" שלא משתדל הוא מאז
ולכל כולה השנה לכל השמחה את להמשיך

ממש. עכשיו ההתגלות עדי מגיע, הוא אליו מקום

בראון בני הרב
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