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נושאים גיסא, מחד מדהים. פרופורציה חוסר
הכרוכים היהודיים, חיינו באורחות ביותר חשובים

מופיעים שבת, הלכות כדוגמת נפשות, בדיני לעיתים
ברמז כמעט לעיתים תמציתית, בצורה בתורה

זאת, בלבד.לעומת פסוקים כמה להם ומוקדשים
ליצחק, כלה להבאת אליעזר של שליחותו סיפור

מופיע לא, ותו שהיה מעשה לכאורה המתאר
פרופורציה חסרת בהרחבה פעמיים! בפרשתנו

פסוקים! מ-60 למעלה לו ומוקדשים
רואה שהתורה בהכרח,

של שליחותו בסיפור
חשוב כה עניין אליעזר,
לו להקדיש שיש ויסודי,
ומפורט, מורחב תיאור

כל ע"י ויופנם שיוקלט כדי
שהדרך כזה גם כולל יהודי,

היא, אליו להגיע היחידה
עלילה סיפור באמצעות

מרתק.

אליעזר מבחן
המעורר נוסף עניין

השולח אברהם תמיהה:
לא למשימה אליעזר את
משאיר ועיקר, כלל קלה

לו נותן אינו הוא למשל, סגורים. בלתי דברים לו
אליעזר, זו מסיבה הנדרשת. הכלה לזיהוי אמצעים

- אליעזר" "מבחן את ביוזמתו "להמציא" נאלץ אכן
ואשתה כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה "והיה

לעבדך הוכחת אותה אשקה לגמליך וגם שתה ואמרה
"הוראה", מלשון היא שה"תורה" העובדה גם ליצחק".

מהי? וא"כ הוראה איזו בסיפור שיש מלמדת,
מלך שליט"א הרבי מבאר הקדושות, בשיחותיו

בתורה, מתוארת בה פרשתנו, של יחודה את המשיח,
שליח ללמוד עלינו זו משליחות הראשונה. השליחות

מהי? שליחות מהו?
לפני עוד לראש, לכל
מגלה אבינו שאברהם

פרטי את לאליעזר
מבקשו הוא השליחות,

עימקי עד נוגעת מהותה, מעצם שבועה להשבע!
מוגבלת, הבלתי התמסרות את ומבטאת הנפש,
התבטלות השליחות. למילוי מאליעזר הנדרשת

מהשליחות. לשנות שלא ודעת, מטעם שלמעלה
לכל הבסיס הינו המשלח, כלפי השליח של זה ביטול

מהות של נכונה הבנה שאי אלא השליחות, עבודת
"רובוט בבחינת שהוא שליח ליצור יכולה הביטול,

ממשלחו מפורשת הוראה ללא זז שאינו רוחני",

דעת שיקול
התבטלות שלילת

מתרחשת זו, מוטעית
מוצא אליעזר כאשר
מתחבט בחרן, עצמו
מי אדע כיצד בשאלה
עליו כאן וכו'. הנערה

דעת שיקול הפעיל
כוח את לגייס עצמאי,

כדי שלו, ההמצאה
"מבחן את להמציא

אליעזר".
ביטול של זה שילוב

יחד המשלח, כלפי עצום
אישי דעת שיקול עם

לממש כיצד השליח, של
הנדרש השילוב הוא השליחות, ביותר הטוב באופן

השליחות. למילוי
כל ״עשו השליחות עלינו הוטלה שנים לפני

דאורות באופן שהם ענינים - ביכולתכם אשר
את בפועל להביא ...- דתיקון בכלים אבל דתוהו,

ממש", ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
ניתן לא וממנה והעיקרית היחידה השליחות זו

בידינו לבחירתנו. נתונה אינה והיא מאומה לשנות
בשורת פרסום אופני לשיקולנו, האמצעים. הופקדו

מלך שליט"א הרבי של הקדושות והוראותיו הגאולה
הידור וחסידות, נגלה תורה בשיעורי להוסיף המשיח:

אפיק פרסום בהתוועדויות, הוספה המצוות, בקיום
מלכותו, קבלת התקשרות, כאמצעי קודש אגרות

ממש ומיד תיכף והמושלמת, המלאה התגלותו עדי
לבב.. וטוב שמחה ומתוך

שרה בחיי חברון
שבתות ל"מסורת", הפך כבר זה
קוראים בה השבת בחברון, שרה חיי
רכישת פרשת את ישראל בקהילות
אבינו. אברהם ע"י המכפלה מערת
מרחבי יהודים אלפי מגיעים לשבת

ארבע קרית ברחבי המתארחים והעולם,
המוניות תפילות השבת במהלך וחברון.

מתודרכים סיורים המכפלה, במערת
והתוועדויות בעיר הקדושים במקומות

שליט"א הרבי שליחי בניהול חסידותיות
ארבע ובקרית חברון בעיר המשיח מלך

הסמוכה.

לילדים קריאה ללימוד סרט
הפיק חקשור, אלון הרב המלמד
ללימוד עזר ככלי חדש, וידאו סרט

בהברה והפעם לתשב"ר הקריאה
ומולטימדיה. שירים בסרט, ספרדית.

ויואב ויגל מיכאל השחקנים משתתפים
ל לקרוא" "קל סמסו להזמנות עמיר.

.0527707287

משיח עם תשרי דיסק
באולמי שנערך הבאים ברוכים בכנס

מרחשון לכ' אור בראשל"צ בראשית
דיסק - למשתתפים תשורה חולקה

מלך עם ע"ד תשרי סרטון DVD
ממהלך וידאו קטעי בדיסק המשיח.
770 חיינו בבית השנה החגים חודש

תורה. שמחת לאחר עד השנה מראש

דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכולתכם אשר כל ״עשו השליחות עלינו הוטלה
ממש״ ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל להביא ...- דתיקון בכלים אבל

טובות חדשות
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(25.10.13) (5774) ה'תשע"ד מר-חשון כ"א שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

היחידה השליחות
! הגאולה הבאת

968

שרה״ ״חיי פרשת השבת ישבתו והעולם, מהארץ ישראל בית המוני
ישראל ארץ שטחי בכל היהודית ההתיישבות לחיזוק חברון, בעיר

בחברון. היהודי בישוב ובפרט

לחברון זורמים - שרה חיי



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

  
בגימטריא הוא משיח

עשר בתוספת "שליח"
גילוי שלימות שכן -

שהוא עי"ז הוא המשיח
עבודתו את מבצע

עשר כל עם כשליח
מחכמה נפשו, כוחות

מלכות. עד
   

בימים בימים, ואינו בזקנה שהוא אדם לך ״יש
וימים ימים כנגד זקנה כאן אבל בזקנה, ואינו

(מדרש) זקנה״ כנגד

המכוונים מושגים הינם בימים" ו"בא "זקן"
שלימותו על יגע האחד צדיקים. סוגי לשני
הסביבה הזולת, שלימות על והשני האישית

והעולם.
האישית שלימות חכמה. שקנה זה הוא ״זקן״

הנשמה. של
שלא שלימים, שימיו זה הוא בימים״ ״בא
את ומאיר המצוות, בקיום אחד יום החסיר

שמקיים. במצוות העולם
בימים" בא "זקן שהיה אברהם, של גדולתו
סביבתו את גם אך נשמתו לשלימות הגיע -
את להאיר שהחל - לשלימות הביא

(מדרש) העולם.

יצחק שהתפלל עד רבקה נפקדה לא מה מפני
אומרים: העולם אומות יהיו שלא עליה?
יצחק "ויעתר אלא פירות, עשתה תפילתנו

שמעוני) (ילקוט לה'".

לפני ישראל את ישמעאל בני ובאו ומעשה
בן הבכור "את של: בטענה מוקדון אלכסנדר
בדין א"כ שניים" פי לו לתת יכיר השנואה

שניים. פי ישמעאל שיטול הוא
המלך, אדוני קוסם: בן גביעה להם השיב
הן. לו אמר בניו? בין חפצו עושה אדם אין
לו אשר כל ... אברהם "ויתן והכתיב לו אמר
קטורה? לבני נותן הוא והיכן לו אמר ליצחק".
נתן לאברהם אשר הפלגשים "ולבני לו אמר

פנים. בבושת משם ונסתלקו מתנות" ...
שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

6:33 5:20 ירושלים
6:34 5:35 תל-אביב
6:33 5:25 חיפה
6:35 5:39 באר-שבע
6:42 5:44 ניו-יורק

אדני יחי - זקן דוד והמלך 
לעולם. דוד המלך

לא) - א א, (מלכים

בתורה הראשון השידוך

לקחת עבדו אליעזר את שולח אבינו אברהם כאשר
לבנו לאשה רבקה את נהרים, בארם בתואל מבית

לו. אשר כל על מתנה שטר לו מצרף גם הוא יצחק,
טוב "וכל י) (כד, בפרשתנו הפסוק על רש"י מפרש וכך

אשר כל על ליצחק כתב מתנה "שטר בידו": אדוניו
בתם". לו לשלוח שיקפצו כדי לו,

אשר כל ...על מתנה "שטר של זה שעניין אלא
תמיהה: מעורר בתם", לו לשלוח שיקפצו כדי לו.

הוא הדין וכיו"ב הצדקה למצות בנוגע אפילו שהרי
נכסיו. כל יחרים ולא אדם יקדיש לא ש"לעולם

הוא שהרי הכתוב, דעת על עובר כן והעושה
כו'" לו אשר כל ולא לו אשר "מכל כח) כז, אומר(בחוקותי

וחרמין). ערכין הלכות סוף (רמב"ם

ליצחק? לו" אשר "כל מסר שאברהם אפוא ייתכן איך

הראשונים הנישואין
גם בירושה אז כבר זאת לו מוסר הי'ה אם אפילו -
שזה על-אחת-כמה-וכמה מובן, הדבר הי'ה לא אז

שגם ובפרט בתם": לו לשלוח שיקפצו "כדי הי'ה
רוב. רק אלא לו", אשר "כל את מוסר הי'ה לא אם

"שיקפצו כדי ביותר, גדול עשיר בהיותו בכך, די הי'ה
בתם". לו לשלוח

שאברהם העובדה, לנוכח יותר מתחזקת התמיהה
עוד אחר-כך וחי שנה, וארבעים מאה בן אז הי'ה

לנכסים זקוק הי'ה וממילא שנים, (ל"ה) וכמה כמה

מכן שלאחר ובפרט כו', ביתו בני ועבור עצמו עבור
גו'". לו ותלד גו' אשה ויקח אברהם ש"ויוסף היה

הנישואין - ורבקה יצחק נישואי בזה: והביאור
- בתורה הכתובים הראשונים לנישואין) (וההכנה
(יצחק יחידים שני בין פרטיים נישואים רק אינם

ההשתלשלות: סדר בכל כללי הכי ענין אלא ורבקה),
אחרי יהודי, זוג של הראשונים הנישואין היו אלה

מילה. מצוות קיום
נעשה הללו הנישואין על-ידי - מזו ויתרה

נוסף כלומר, ישראל. כלל של ההמשך "תולדות",
מבטאים לרבקה, יצחק בין הפרטיים הנישואין על

הנישואין ישראל, כלל של הנישואין את נישואיהם
קיום המשך את ואיפשרו התולדות את הביאו הללו

הדורות. כל סוף עד עם-ישראל

הכללית .החתונה
לו" אשר "כל את זה ענין על מוסר אבינו אברהם

יצחק בין פרטית חתונה אינה שזו מפני בנו, ליצחק
של הנישואין של השלב כאן מתחיל אלא לרבקה,
בכל נוגע גם זה וממילא הקב"ה), (עם ישראל כלל

עצמו אברהם של ענינו
הראשון. היהודי - ישראל כלל של הראש בהיותו -
אשר "כל - כוחו כל את בזה הכניס הוא כך משום

לו".
יצחק, של פרטי אב בתור באברהם מדובר הי'ה אילו

עבור לו" אשר "כל במתנה שיתן אז מתאים לא
וחלק לו. נותן הוא רוב) (ואפילו חלק רק בנו! חתונת

שהנישואין מאחר אבל כו': לאברהם משאיר הוא
ישראל כלל כל את שמקיף כללי. הכי ענין הם הללו

של (כראש אברהם של וענינו מהותו כל שזהו -
שיישאר מקום אין - הראשון) היהודי ישראל. כלל

שהוא באופן אברהם. של קטן) הכי פרט (אפילו חלק
נתן הוא - לו" אשר כל לו "נתן לכן ח"ו. מזה מובדל

לו". אשר "כל עם לגמרי עצמו את בזה (ומסר)
אברהם אברהם. של בכוחו דוקא באים אלה נישואין

נעשה - ואחר-כך יצחק, את ומל יצחק את הוליד
על-ידי אליעזר של השליחות על-ידי בפועל השידוך

אשר "כל את בזה להכניס צריך הי'ה לכן אברהם.
לו".

בגופים הנשמות יחוד
על-פי הוא הענינים פנימיות עפ"י בזה הביאור

שם ברכה) (פרשת בסופו בלקוטי-תורה המבואר
ורבקה יצחק שנישואי הזקן, אדמו"ר כ"ק מסביר

ההשתלשלות, סדר ובכל בתורה כללי הכי עניין הם
האדם. עבודת כללות את המשקף

הנרמזת הנשמה, שבין ליחוד רומזים אלה נישואין
(הרומזת רבקה ובין תמימה", "עולה בהיותו ביצחק

מקום של אף "חרון נאמר עליו ב"חרן" הנמצא לגוף),
ישראל, בין והנישואין היחוד לשלימות עד - בעולם"

א) עג, ג (חלק הזוהר כמאמר לקב"ה, בגופים כנשמות
בשלימות יהיה שזה כפי חד", כולא וקוב"ה "ישראל

והשלימה. האמיתית בגאולה
ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות,

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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

סויסה, דוד
38 תמ"א ופרוייקטים תיווך

052.477.7811 טל ים בת ,53 הנביאים רח'

גולן, ברלב
אלטרנטיבי מרפא
052.727.2071 טל

והברכה התודה
הראל שיחי' שמריה הרב למשפחת

תחי' מרים מרת הבת לבוא
עב"ג השידוכין בקשרי
ביטון שיחי' דור הת'

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

טוב מזל ברכת

ולבני ליצחק. לו אשר ..כל אברהם ויתן
וישלחם מתנות ... נתן ... הפלגשים
ה-ו) כה, שרה (חיי יצחק מעל

בימים בא זקן ואברהם
א) כד, שרה (חיי

רבבה לאלפי היי את אחותינו
ס) כד, שרה (חיי



שליט"א הרבי של הבטחה ישנה
השיעור סיום לקראת זה היה
התניא, בספר לנשים הקבוע

אנטיזדה משה הרב מספר
דפיקות נשמעו כאשר מנתניה,
חבוש יהודי נכנס ביתנו. בדלת

מבכי, אדומות עיניו סרוגה, כיפה
אצלו שגילו גיסו על מספר והחל

הוא ל"ע. בראש, ממאיר גידול
הרופאים הכרה, מחוסר שוכב

שוללים ואפילו נואשו, כבר
רק לו נשארו במילא כי ניתוח,

ספורות.. שעות
יכול שאני מה לו אמרתי "תראה,

לכתוב זה לעזור,
ולתת ברכה בקשת

של מהמים לכם
מלך שליט"א הרבי

המשיח
לאשתו התקשרנו

בעלה מיטת שישבה
תיארה היא החולה.

מבכי, עצור בקול
רואה היא כיצד

שהדופק במוניטור
ונחלש. הולך

לרבי כעת שאכתוב לה אמרתי
ויהיו המשיח, מלך שליט"א

על שתקבל חשוב אבל ניסים
טובה. החלטה איזו עצמה

שבעל לכך התייחסה התשובה
בעיה וכשיש אחד, גוף זה ואשה
האשה אם הבעל, אצל רפואית
- חת"ת לומר עצמה על תקח

תהילים, בחומש, היומי השיעור
על להשפיע יכול זה תניא,

בעלה. של האיברים
שהבעש"ט סופר, בהמשך

אותו שהחזיר ע"י יהודי ריפא
שתרי"ג הוא כשההסבר בתשובה,
האברים, תרי"ג כנגד הם המצוות
השפע צינורות בתשובה, וכשחזר

מחדש. נפתחו שלו
מיד עצמה על קיבלה האשה

הבחנתי ואז חת"ת. לומר
העמוד שבתחתית שבהערה
ניתוח. לעשות הכוונה ישנה

כאן ישנה "גבירתי, לה אמרתי
ניתוח" "לעשות נוספת. הנחיה

עוד זה את לעשות וחשוב
הלילה.

לא "הוא בהלם. נותרה האשה

הסברתי לנתחו". שאפשר במצב
מהווה עצמה שהתשובה לה

כאן יהיה ובוודאי כח" "נתינת
שנותרה כשראיתי גדול. נס

בתוקף: לה אמרתי בעמדתה,
שבעלך באמת רוצה את אם

מה בדיוק תעשי לחיות, ימשיך
המשיח מלך שליט"א שהרבי

והשיחה לחיוב ענתה היא אומר".
הסתיימה.

לא והאשה ימים כמה עברו
לחשוש.. התחלתי התקשרה,

הצהריים, בשעת כחודש, לאחר
לא זוג ונכנסים בדלת דפיקות

בכיסוי אשה מוכר.
זקן ללא וגבר ראש

תפרים סימני עם
כמי הראש כל על

תאונת שעבר
לומר "באנו דרכים.

תודה!" לך
להיזכר מנסה עודי
והבעל מדובר, במה

והחל אותי הרים
בסלון! איתי לרקוד

לי מזכירה והאשה
אצלך היה שגיסי זוכר "אתה
לי ואמרת גוסס, היה ובעלי

– ניתוח ולעשות חת"ת ללמוד
הוא! הנה

את הביא שגיסה ספרה, האשה
שמה אכן והיא לו שנתתי המים

למרות בעלה בפי טיפות כמה
האחיות. התנגדות

התורן רופא פרטית, בהשגחה
הקבוע המנתח היה במחלקה
ניגשה היא הרפואה. בית של

בעלה. את שינתחו וביקשה אליו
שהוא בעדינות לה ענה הרופא

בלתי זה אבל מצוקתה, את מבין
יעזור. לא זה ובמילא אפשרי,

עד בתוקף לדרוש החלה האשה
"הרבי כסא: והרמת לצעקות
מלך מליובאוויטש שליט"א

ניתוח"! לו לעשות אמר, המשיח
שהאחריות הוחתמה לבסוף

גידול לו הוציאו בניתוח עליה.
עבר הניתוח ס"מ. חמשה בקוטר
ימים מספר .לאחר ב"ה בשלום,

ברך יותר מאוחר לביתו. חזר
לרבי להודות בא וכעת הגומל,
הנס. על המשיח מלך שליט"א

ה'תשנ"ב שרה חיי ש"פ

עכשיו!! השליחות עבודת
ובפתיחה בהתחלה עתה בעומדנו להוציא שיש בפועל ההוראה באה מזה יג.

העולמי": השלוחים "כינוס של
לכל ובהודעה בהכרזה לצאת צריך - לראש לכל
יהודי כל ושל עכשיו השליחות שעבודת השלוחים,

צדקנו. משיח פני את שיקבלו - בזה מתבטאת
הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל כלומר:
צריכים חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה
לקבלת מוליך זה כיצד - זו בנקודה חדורים להיות

צדקנו. משיח
עניני כל המשיח"111: לימות להביא חייך ימי "כל - הכינוס בנושא וכמודגש
היום)צריכים ושעות פרטי בכל - עצמו יום ובכל חייך, ימי (בכל העבודה
בכמה שכתוב (כפי "לרבות" רק לא המשיח". לימות ב"להביא חדורים להיות
חלק יטול הוא ואז יבוא שמשיח ומחכה עומד (השליח) שהוא מקומות),
"להביא כדי בו התלוי כל עושה הוא - "להביא" אלא וכו', מזה וייהנה בזה
ימות של אלא אחד, יום של ההתחלה רק לא רבים, לשון המשיח" לימות
משיח"81. "בחזקת הוא המשיח כאשר רק (לא המשיח ימות - רבים) (לשון

וכו'). ודאי"81 "משיח של השלימות גם - המשיח ימות כל אלא
החלטות ולהביא לבוא צריכות השלוחים שמכינוס - היא בפשטות והכוונה
במקומו היהודים כל את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח כל כיצד טובות
של ענינו את מסביר שהוא על-ידי צדקנו, משיח פני לקבלת וכו' ובעירו
אחד כל אצל המתקבל באופן ושבעל-פה, שבכתב בתורה כמבואר משיח,
וגאולה, משיח עניני לימוד על-ידי - במיוחד כולל והבנתו, שכלו לפי ואחד

ודעת. בינה חכמה של באופן ובפרט
יוצא בלי יהודי, לכל שייך שזה מובן הרי הזה, בזמן העבודה שזוהי והיות

כלל. הכלל מן

שליח הוא הקב״ה שגם
עשר בכל בשלימות, תפקידו את ימלא שליח שכל שעל-ידי רצון, ויהי יד.
ומיד תיכף יביאו - בזה ויכנסו יתאחדו השלוחים שכל ובפרט הנפש, כוחות
גילוי עם יחד והאמיתי, העיקרי השליח של) ושלימות (הגילוי את ממש
מו"ח כ"ק - שבדורנו השליח תשלח", ביד נא "שלח - שלו הכוחות עשר
נתאחד אדמו"ר מו"ח שכ"ק שלפניו, בדור שהי' וכפי - דורנו נשיא אדמו"ר
קני "שבעת כל של השלימות את שיש כך יחידו, בנו הי' הוא אשר אביו, עם

דורות. השבע כל המנורה",
אל שליח כל בא - השליחות עבודת את סיימו שכבר מאחר ועיקר: ועוד
הזמן הגיע ועכשיו שליחותי, את עשיתי ומודיע: הקב"ה, האמיתי, המשלח
דבריו ("מגיד שליח הוא הקב"ה [שגם שליחותך את תעשה כביכול, שאתה,
בעצמו, ומהותו עצמותו הרי - הספירות עשר עם וביחד גו"'112), ליעקב
משיח את לנו שלח - תשלח"113 ביד נא "שלח : צדקנו] משיח הוא כביכול,

! ממש בפועל צדקנו
ישראל את להחזיק רוצה הקב"ה שמא ספק, להיות יכול עדיין אם ואפילו
מסבה הגלות בזמן שהעבודה הנחת-רוח גודל למען בגלות, אחד רגע עוד
כל מצא"114: חוץ עשה בעל-הבית לך שיאמר מה "כל יהודי: כל זועק - לו
מלהישאר חוץ מצא", "חוץ לעשות, צריך אומר הקב"ה, זה שבעל-הבית, מה
מבקשים אביהם. לשולחן מחרן "צא", של במצב חס-ושלום רגע עוד
"יד ובתחלתה בשנת - תשלח" ביד נא "שלח : מהקב"ה כביכול ותובעים

והשלימה! האמיתית הגאולה את כבר הבא - תשלח"
ט. פ"ל, שמו"ר וראה יט. קמז, תהילים (112 מ"ה. פ"א, ברכות (111 ה"ד. פי"א, מלכים הלכות (81
ב. פו, פסחים (114 תשנ"ב. ר"ת הוא תשלח" ביד נא ד"שלח - זו לשנה מהשייכות להעיר (113

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מרחשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מת טומאת הלכות

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק
אדומה פרה הלכות

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

מכירה הלכות
א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כא

כב

כג

כד

כה

כו
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ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התייאשו כשהרופאים

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשל"ח) בעומר (ל"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדול השקר

אנטיזדה משה הרב

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

לפוריות מיוחדים מוצרים חדש,

יהודי שבכל משיח ניצוץ את להדליק

טבע פי על פרנסה
העדר מהנראה...שמפני כלל נוחה דעתי שאין מובן

פגם איזה יש פרנסתו, בעניני הדרושה לב שימת
זהו שגם תשחית, דבעל הענין ומלבד שלו, בסחורה

הקב"ה.... של אזהרתו
תאכל כי כפיך יגיע החסידות תורת דיוק נכון ואמת

פשוט אבל הראש.... יגיעת ולא לך, וטוב אשריך
אלוקיך ה' וברכך נאמר שעליה פרנסה בעניני שעשיה
סגורות בעינים שתעשה אפשר אי תעשה, אשר בכל
ז.א. מעשי. שכל פנים כל על צריך כי בלבד, יד ובכף
בדרך העשיה...ילך למטרת שתתאים באופן העשיה

באופן בזה יעשה פרנסה ...בעניני בזה גם התורה
גם ברכתו השי"ת נותן ואז יצליח טבע ע"פ שגם

ה׳תתסז) (מאגרת הטבע מן למעלה

בדרשה חתן הפסקת
באמירת בזה וכיוצא החתן להפסיק המנהג דבר על
- היה שהתחלתו לומר (ויש ומאמר תורה חדושי

מו"ח כ"ק מענה ידוע לו) שאין מי לבייש שלא מפני
כולו המאמר שיאמר שלאחרי דא, כגון על אדמו"ר
ה׳תתעב) (מאגרת יפסיקוהו. ואז הפעם עוד יתחיל

פעולתה ולראות חגורה לשאת
שראוהו הרופאים דיעות מתחלקים אם ... ברור אינו
או בנתיים, המצב שנשתנה י"ל ולכן שונים, בזמנים

בהשקפתם, שווים אין אחד, בזמן שראוהו אותם שגם
ולראות חגורה לשאת מקודם לנסות יש אופן ובכל

ולא חובתו ידי בזה שיצא אפשר והרי פעולתה,
ה׳תתעג) (מאגרת נוסף לטיפול יצטרך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השונים הפסטיבלים בין נעים, צעירים אלפי
החריג, בנוף חוויה מחפשים הארץ, ברחבי

כאלה וגם מהשגרה, ביציאה במוסיקה,
והאווירה האופי עצמם. את מחפשים שפשוט

תורה שומר ליהודי תואמים אינה מטבעם,
הרבי עליהם. גם שחושב מי יש אבל ומצות.
את יהודי בכל הרואה המשיח, מלך שליט"א

יד, להושיט לעזור שליחיו את שולח יחידו, בנו
הניצוץ.. את להדליק

יהודי ״הייה״ צעיר איש
מליובאוויטש, מהר"ש אדמו"ר על מספרים

חב"ד, לשושלת הרביעי הנשיא שמואל, רבינו
נסע הבראה, לצורך בחו"ל בהיותו שפעם

ביקש שם לפריז. מחסידיו שנים עם במיוחד
מכן לאחר ביותר. היוקרתי במלון להתאכסן

לאחר המשחקים. אולם היכן לברר ביקש
ושתה בקלפים ששיחק צעיר גילה לשם, שירד

אליו ניגש הרבי לידו. שהיה היין מבקבוק יין
לב: אל מלב לו ואמר כתפו על ידו את הניח

והלב, המוח את מטמטם נסך יין צעיר, "איש
בהתרגשות המקום את עזב ומיד יהודי" הייה

עצומה.
הוא מי בירר פחות, לא נרגש שהיה הצעיר
מספר שנמשכה ל"יחידות" אליו ונכנס הרב

לחזרה דרך וביקש בבכי פרץ במהלכה שעות,
מאות כי הרבי, סיפר יותר מאוחר בתשובה.
לעולם, גבוהה כה נשמה ירדה שלא בשנים

לשוב בידה יסייע שמישהו היה שצריך אלא
לחסידים, הצינור נפתח אז כבר אולי לשורשה.

כאלה. במשימות גם להצליח
בהנהלת אור, פסטיבל צוות נמצא אלה בימים

ההכנות של בעיצומן קדלבורג, מיכאל הרב
המלח), (ים דרגות מצוקי בפסטיבל לפעילות

את סיימו מספר ימים לפני שרק לאחר
גבולות במצפה אינדינגב בפסטיבל פעילותם
בנוכחות שם שהתקיים צאלים, ע"י שבנגב

הוקם במקום משתתפים. מ-6000 למעלה של
במשך המשתתפים את שארח ענק מתחם

הפסטיבל. ימי שלושת
התוועדות שם התקיימה שישי בליל כבר
שרעבי יהורם הרב עם הלילה, כל חסידית
למתוועדים שסיפרו טוב, סימן יצחק והרב
אחד שבכל היהודית הנקודה על הצעירים,

הרבי של הגאולה בשורת ועל מישראל
אותנו לגאול העומד המשיח, מלך שליט"א

ממש. בקרבו

ל״קידוש״ זכו מאות
באמצעותו תפילין מבצע נפתח שישי, אביום

לכתוב גם ובהמשך תפילין להניח רבים זכו
קודש. באגרות המשיח מלך שליט"א לרבי

כשרבים "קידוש" לשמוע מאות זכו שבת בליל
שנמשכה החב"די, באוהל שבת לסעודת נותרו

התקיימה בבוקר הלילה. כל כהתוועדות

התורה. קריאת עם שחרית תפילת
קשורים להיות צריכים למטה, כך כל לרדת

כאשר השנה, היה מרנין חידוש למעלה. מאוד
"מקווה" להפעיל הצליח החב"די הצוות

ורבים השבת לצורך במיוחד שהוקם לגברים,
בו. טבלו מהמשתתפים

הסיכום בישיבת גאולה
בפסטיבלים המתקיימת החב"דית, הפעילות

בבשורת השזורה שנים, כמה מזה אלה
מצד הן יפה, בהיענות מתקבלת הגאולה,

אפיזודה המארגנים. מצד והן המשתתפים
שעברה. משנה מעניינת

בשנה החל הפסטיבל, של הראשי המפיק
ורק בתשובה" "חזרה של בתהליך האחרונה
לעזור הסכים מחבריו, רבות הפצרות לאחר

"פסטיבל (שהיה הפסטיבל בהפקת שוב
הקמת ב... זאת התנה אבל שלו) הפרידה"

בפסטיבל. חב"די אוהל
הספר את לו פתחתי קדלבורג: הרב מספר
האימרה את לו והראתי יום", היום "לוח

עבודת סוד על צויין שם שבת, אותה של
בנגב! אבינו אברהם ידי על שהחלה הבירורים
את לקרוא שבכוונתו ואמר מאוד התרגש הוא
ההפקה. צוות של הסיכום בישיבת האימרה,
רבה במסירות פעלו מיכאל, הרב של לצידו
כחלון, שי הרב - החב"די המתחם להקמת
כאשר נועם, ויקטור אלקוצר, מרדכי הרב

סימן הרב כהן, בנימין הרב ההפעלה: בצוות
ויעקב הטבח איציק ברבי, אברהם טוב,

הליטאי.
לתרומות מעבר הנה לסייע: המעוניינים

נשואים. פעילים שדרושים הרי הנדרשות,

החב״די במתחם מתוועדים
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