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לשכוח יהיה ניתן לא הזה, המאלף השיעור את
שמיני בליל ההקפות, של בעיצומן זה היה לעולם.

ההקפות בשלוש .('78) תשל"ח שנת של עצרת
המשיח, מלך שליט"א הרבי עודד הראשונות,

בהקפה החל גם זה כך שנוכח. העצום הקהל את
כסיד. הקדושים פניו חוורו לפתע כאשר הרביעית,

עיניו את עוצם כשהוא כסאו, על התיישב הוא
כאן שמתרחש שהבין הקהל כאבים. מרוב הק'
המדרש. מבית במהירות מבוהל די יצא משהו,

הבהירו יותר מאוחר
באותם כי הרופאים,

שליט"א הרבי רגעים,
נתון היה המשיח מלך
לב התקף של בעיצומו
הוא אך ביותר, חמור

לאותם והורה ויתר, לא
להמשיך במקום, שנותרו
אז רק ההקפות. גמר עד

לחדרו באיטיות עלה
מעט שהה שם שב"770",

לעשיית לסוכה ופנה
יו"ט. וסעודת "קידוש"

בשמחה להרבות
מכל שהוזעקו הרופאים

דחוף צורך יש כי אחד, פה קבעו יורק, ניו רחבי
מלך שליט"א הרבי אך הרפואה. לבית להגיע

הנימוקים אחד כאשר תוקף, בכל התנגד המשיח,
החסידים. רוח את להפיל שלא כדי היה,

את מתעד תקופה, מאותה קודש" "שיחות יומן
מהסוכה "כשיצא מכן: לאחר שהתרחש מה

ועלה - קודם מאשר חיוורות פחות בפנים -
שהמתין הרב הקהל אל הסתובב הכניסה במדרגות

"ושמחת" לשיר התחיל אד"ש לראותו. כדי בחוץ
שיהי' והורה עידוד.. לאות הק' בידו הניף ואף

גדר". פורץ "שמחה של באופן
ביקש יותר מאוחר

שיהיו לקהל, להודיע
לקיים וילכו רגועים

יום שמחת את

לערוך ילכו הקפות, עשו לא שעדיין ואלו טוב,
למחרת בוצעה. ההוראה ואכן בשמחה. ההקפות

כנסיות לבתי ילכו שכולם מאד"ש הוראה התקבלה
אמר אד"ש סוערת. בהתלהבות יהודים וישמחו
שילכו בריאותו לטובת לעשות שרוצים שאלו

דואגים "אם : שוב הבהיר אחה"צ יהודים. לשמח
בשמחה". להרבות יש אזי לבריאותי

של הבריאותי מצבו השתפר הבאים הימים במשך
ראש בליל אשר עד המשיח, מלך שליט"א הרבי

הרבי יצא כסלו, חודש
המשיח מלך שליט"א

ההתקף, מאז לראשונה
יום נקבע מאז, לביתו.
ליום לדורות, זה בהיר

ושמחה, התוועדות של
גם כמו הבראתו נס על
ניתן שלא השיעור על
לעולם, לשכוח יהיה
בכל בשמחה להיות

מצב.

לשליחות הזכות
ניתן המאלף השיעור
ימים, לאותם רק לא

ולכל הזמנים לכל אלא
סיבות לנו ויש הנוכחי. למצבנו גם כולל המצבים,

מעצם לראש לכל גדולה. בשמחה להיות רבות
כבר כשיש הגאולה, ובזמן המשיח בימות עומדנו
עלינו פניו. את לקבל רק וצריכים התגלותו, את

הוראותיו את למלא הזכות מעצם בשמחה, להיות
מלכותו. וקבלת הגאולה בשורת פרסום הקדושות,

תפילין בדיקת שלו: הבטיחות הוראות פרסום
התורה בספר אות רכישת לשנה, אחת ומזוזות
בית בכל החת"ת ספר אחזקת ישראל, לאחדות

קופת קביעת צדקה), קופת (כולל רכב, ובכל
יספגו הבית שקירות כדי החדר, לקיר הצדקה
הזכות את לנו יש הצדקה. סגולת את לתוכם

הגאולה להבאת הפועלים משליחיו להיות
שמחה ומתוך ממש עכשיו והשלימה, האמיתית

לבב. וטוב

השלוחים כינוס
השלוחים כינוס נפתח השבוע
שני כולל כשהוא תשע"ד, העולמי

מורחבת, במתכונת סדנאות ימי
ורבנים חשובים שלוחים בהשתתפות

ייפתח רשמי באופן הוראה. מורי
קודש בהתוועדות שנה כמידי הכינוס

בצהרי המשיח, מלך שליט"א הרבי של
תולדות, פרשת קודש השבת יום

כסלו. החודש מברכים
משיח ענייני הוא בכנס, מרכזי הנושא

התורה שיעורי במסגרת וגאולה
הכנס יעסוק כן כמו השבוע. בפרשת

השליח, נתקל בהם הלכתיות בשאלות
וגדרים כללים לקבוע מגמה מתוך
בועידת יסתיים הכנס זה. בתחום

התורה, שלימות בסימן חגיגית נעילה
כהכנה הארץ, ושלימות העם שלימות
המשיח. ימות - כולו העולם לשלמות

העין בראש נשים ערב
והסביבה מראש-העין נשים
בראש-העין חב"ד בבית התאספו

טלי המאמנת בהנחיית נשים לערב
ציין האירוע העיר. תושבת גרנות,

החדשה הפעילות עונת פתיחת את
בית שע"י העין ראש חב"ד נשות של

הרב השליח של בראשותו חב"ד,
לכל קוראת זו פעילות עקיבא. בנימין

ביתה את חב"ד בבית לראות אישה
שבועיים, משיעורים לחלק ולהיות

ונופש. סדנאות התוועדויות,

כאשר הגאולה, ובזמן המשיח בימות עומדנו מעצם גדולה. בשמחה להיות רבות סיבות לנו יש
הקדושות הוראותיו את למלא הזכות ומעצם פניו. את לקבל רק וצריכים התגלותו כבר יש

טובות חדשות
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(1.11.13) (5774) ה'תשע"ד מר-חשון כ"ח תולדות, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

לבריאותי לדואגים
יהודים לשמח שילכו
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עמ׳ 4) (ראה והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה

הבאים ברוכים - הארצי הכינוס



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

   
   

   
  

    
   
  
  

   
  

    
   


     

שום על 'תולדות' נקראת פרשתנו
הרי ולכאורה, תולדות". "ואלה פתיחתה
תולדות ב"אלה מתחילה 'נח' פרשת גם
בשם רק נקראת היא זאת ועם נח",

'נח'? פרשת
'נייחא', מלשון הוא 'נח' וההסבר:
רצון שביעות המבטאות ורגיעה נינוחות
'צחוק' מלשון הוא 'יצחק' ואילו אישית.
"תולדות", להעמיד זוכים כאשר ושמחה
לקיים הסביבה על שמשפיעים בכך

תשד״מ) (התוועדויות ומצוות.. תורה

ועתידין כאן נזכרו הגלויות ארבעת
ישראל. ביד ליפול

"ואת ב) א, (דניאל שנאמר בבל, זו - כליך
אלוהיו". אוצר בית הביא הכלים

"ויתלו ט,) (אסתר שנאמר מדי, זו - תליך
העץ". על המן את

"כי יג) ט, (זכריה שנאמר יון, זו - קשתך
קשת". יהודה לי דרכתי

לב, (בראשית שנאמר אדום, זו - השדה וצא
אדום". שדה שעיר "ארצה ד)

רבה) בראשית (עפ"י

הרמז כאשר ישראל, ביד ליפול ועתידים
הביטוי בתורה נזכר פעמים ב' הוא:

המסורה. עפ"י "וצא",
יצחק בדברי כאן שנאמר השדה" "וצא

לעשיו.
שאמר ט) יז, (שמות בעמלק" הלחם ו"וצא

ליהושע. משה
דכתיב היינו בהם, ילחם שהקב"ה כלומר
הטורים) בעל (ע״פ בעמלק".. הלחם "וצא

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

5:27 4:14 ירושלים
5:28 4:29 תל-אביב
5:26 4:19 חיפה
5:29 4:32 באר-שבע
6:34 5:35 ניו-יורק

חֹדש... מחר יהונתן לו ויאמר 
מב) יח- כ. (שמואל-א עולם עד זרעך ובין

  
חלקים 4 דק', 14 ,12 שעה א יום :

ושני ראשון ביום  

הטבע מן למעלה

אברהם אברהם בן יצחק תולדות "ואלה הפסוק על
ושואלים: התורה מפרשי מתעכבים יצחק" את הוליד
לשם אברהם", בן יצחק תולדות "ואלה שנאמר לאחר

כפל והרי יצחק", את הוליד "אברהם שוב נאמר מה
זה? הוא לשון

אחת והוראה הסברים שני
שכל משום זאת, מסבירה א) פז, מציעא (בבא הגמרא
אינו שיצחק ואומרים מרננים היו העולם אומות

של פניו קלסתר הקב"ה צר לפיכך אברהם, של בנו
שיצחק כולם וראו אברהם, לשל בדיוק דומה יצחק
בן "יצחק הפסוק: פירוש וזהו אברהם. של בנו הוא
ש"אברהם העידו והכל הדבר הוכח שהרי אברהם",

יצחק". את הוליד
כך: זו, כפילות מוסברת ד) תולדות (תנחומא במדרש

- ביצחק", נתעטר ואברהם באברהם נתעטר "יצחק
והתפאר התעטר יצחק אברהם" בן "יצחק כלומר:

יצחק", את הוליד ו"אברהם אברהם, בן שהוא
יצחק. בבנו והתפאר התעטר אברהם

הוראה הם הרי התורה סיפורי שכל הידוע עפ"י
ההוראה מהי כן ואם ב) נג, ג חלק (זוהר בעבודתנו

הגמרא עפ"י יצחק" את הוליד ש"אברהם מכך עבורנו
של שבדורו לדעת, לנו חשוב מדוע כן כמו והמדרש?
בנו איננו שיצחק טוענים העולם אומות היו אברהם

אברהם? של

וההסבר:
בפסוק מדובר ובמדרש בגמרא הפירושים שני לפי
היה לא הטבע פי על מהטבע. שלמעלה בעניינים
לא הייתה הטבע הגבלת בן. להוליד יכול אברהם

המזלות גם אם כי עקר, היה הגשמי גופו שמצד רק
נאמר ולכן בן, להוליד ביכולתו שאין הראו העליונים

(שבת רז"ל וכפירוש החוצה" אותו "ויוצא ה) טו, (בראשית
יוכל שאברהם שבכדי שלך", מאצטגננות "צא א) קנו,
להגבלות מעבר החוצה הקב"ה הוציאו בנים להוליד

מהמזלות. הנובעות

הייתה יצחק, בגדולת להתפאר אברהם של יכולתו גם
הדורות טבע, פי על כי על-טבעי, דבר למעשה

"אם ב( קיב, )שבת רז"ל כמאמר ומתמעטים הולכים
כו'". אנשים בני אנו מלאכים, בני ראשונים

לטבע משועבדים לא
בדור שהיה - ביצחק התעטר שאברהם זו ועובדה
שהוסיפו מעלות לו היו כן פי על ואף יותר אוחר
"אברהם פירוש (שזהו אברהם במדרגת לשלימות

זה הרי - בנושאו) יופי המוסיף ככתר ביצחק נתעטר
מהטבע.. שלמעלה ענין

כי לדעת אחד כל שעל עבורנו, ההוראה גם היא וזו
לא - הטבע להגבלות משועבדים אינם ישראל בני
גשמיים. בעניינים גם אם כי רוחניים בעניינים רק
נולד בטרם גם לאברהם לו היו רוחניים "תולדות"

"שתולדותיהם נח): תחילת (רש"י רז"ל כמאמר יצחק
טובים". מעשים צדיקים, של

בגשמיות תולדות לגבי שאפילו חידשה, יצחק לידת
הטבע. בחוקי מוגבל אברהם היה לא

מאברהם רק
שבכל לקדושה (המנגדים הדור "ליצני מופיעים וכאן
בעניינים אומנם מישראל: האדם כלפי וטוענים דור)
נשלטים אינם שהם מפני לפעול, יכול הינך רוחניים

בעניינים מדובר, כאשר אך הטבע, חוקי ידי על
להוליד מסוגל אינך גשמיות, תולדות הרי גשמיים,

מלך שהוא אבימלך של לשליטתו נתון תהיה אם רק
נתעברה "מאבימלך הליצנים אמרו (ולכן המדינה ושר

- הגשמיות ההשפעות כל עוברות שדרכו - שרה")
דרכו אך אבל בלבד,- עוברות רק הן אומנם, נכון,

ידו. ועל
דומה יצחק של פניו קלסתר צר - הקב"ה עשה מה
יצחק", את הוליד ש"אברהם הכל והעידו לאברהם",

יהודי מקבל הגשמיות וההשפעות התולדות את שגם
מאברהם אלא מייצג, שהוא וממה ח"ו מאבימלך לא

הזוהר). פירוש כפי (הנשמה, מייצג שהוא וממה -
מתחשב ואינו הנשמה כוחות את מעורר אדם אם
גם הרי הבהמית, והנפש הגוף של המניעות כל עם
לשליטת נתונים אינם הגשמיים ודבריו גופו ענייני

הטבע.. חוקי
ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות,

מלך דבר

תולדות פרשת

תולדות

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

שיחי' אפרת מרת וזוגתו ירמיהו לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל קאליפה למשפ'

שיחי' יצחק לוי הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

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

טוב מזל ברכת
תחי' מלכה מרת וזוגתו אליהו חיים לר'

שיחי' אטיה
תחי' חנה הודיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

יצחק תולדות ואלה
כה,יט) (תולדות

השדה וצא וקשתך תליך כליך נא שא
צידה לי וצודה

כז,ג) (תולדות



כינוס לגאולה. מוכן העולם
"ברוכים ארצית והתוועדות

שעבר בשבוע שנערכה הבאים",
בראשל"צ, בראשית באולמי

לשמוע מצויינת, הזדמנות היוו
רועי הרב בשטח. נראה זה כיצד

שליט"א הרבי שליח אוליאל,
אבו-טור בשכונת המשיח, מלך
שהיה בירושלים, חנניה) (גבעת

כיצד סיפר בכינוס, הדוברים אחד
אצלו. נראים הדברים

הצליחה, ב"ה במקום פעילותנו
גם הוחלט התקופה במהלך כאשר
שהחלו לצעירים ישיבה הקמת על

משימה ומצוות. לתורה להתקרב
לנוכח קלה לא

דתי, הלא אופיה
של המעטה, בלשון

השכונה.
פנינו ראשון, בשלב
הכנסת מבתי לאחד

ובקשנו הספרדים
לקיים לנו לאפשר
מסגרת את אצלם
לצורך הלימודים.
שכרנו המגורים

במרחק קטנה, דירה
גבאי הרבה לשמחתנו גדול. לא
והלימודים הסכים הכנסת בית

החלו.
הלך ה"שידוך" הראשון בשלב

התלמידים "רעש" אך טוב.
את להותיר החלו וההתוועדויות

והחלו הכנסת, בבית רישומם
עם בית" "שלום של "בעיות"

לא הבחורים הנהגות המתפללים.
ההתייחסות כולל ידם, על הובנו
ונוצר המשיח מלך שליט"א לרבי
הודיע שהגבאי עד מיותר. מתח

לחפש שעלינו מפורשות לנו
אחר. מקום

הייתה לעזוב, שעלינו להודעה
בעניין והיא נוספת השלכה
המקווה לבחורים. המקווה

במרחק נמצאת ביותר הקרובה
זה רקע על הליכה, דקות 20 של
הכנסת בית עם במו"מ התחלנו
הכנסת. בבית מקוה בניית על

נעצר. הכל כעת
אכן חילופי. מקום לחפש התחלנו

מצאנו גלויה, פרטית בהשגחה
האחת כאשר גדולות, דירות 2

הבחורים לפנימיית נעשתה
אך עבורם. המדרש לבית והשניה

נפתרה. לא המקוה בעיית
בנו הותירה לה, והרקע העזיבה

זאת למרות קלה. לא תחושה
עם יחסי את לנתק שלא החלטתי
בנושא שפעילותנו ולמרות הגבאי,

בדיוק הייתה לא וגאולה משיח
לרוחו.

את פגשתי ימים, מספר לפני
אותי מפתיע כשהוא הגבאי

אגרות בדיוק זה "מה בשאלה
זה?" את עושים איך קודש?

משום גדולה, הייתה ההפתעה
הנושא לכל יחסו את שידעתי

שהסברתי לאחר רבי-משיח. של
לכתוב היום נוהגים כיצד לו

מלך שליט"א לרבי
הזמנתי המשיח,

לכתוב. לביתי אותו
שמשפחתו התברר
מסויים, נכס רכשה

העיסקה כל אך
ואינם תקועה

לעשות. מה יודעים
כתיבת לאחר

נעמד הוא המכתב,
הרבי תמונת מול
כחסיד המשיח, מלך שליט"א

את ושם "יחי" הכריז ותיק
קודש". "אגרות בכרך המכתב

ע' ה' בכרך שהתקבלה התשובה
הפתיעה א'שנא, באגרת קמד,

שנינו: את לחלוטין
בנוגע - היא מצער לע"ע, כי, "אף

במאד הצטערתי המקוה. לעניין
ועיין הדבר... שמתעכב מה על
על יומא מס' סוף בתוי"ט ג"כ

מי לפני ישראל אשריכם המשנה:
ישראל מקוה כו' מיטהרים אתם
הטמאים את מטהר מקוה מה ה',

ישראל...ולא את מטהר הקב"ה אף
וגם הענין.. על לזרז אלא באתי
בכדי ומבוא אמתלא לו שיהי'ה

שלו הבע"ב את הפעם עוד לזרז
הצריך כל את לעשות המתעסקים

בהקדם". זה בענין
בהסברים. להרבות נדרשתי לא
"אתה ואמרתי: עליו הסתכלתי
ופתחת הכרך את בחרת בעצמך

זה.. במקום
ואכן התנגדותו כל נמסה זה ברגע
הסכמתו את נתן הוא בשעטומ"צ

את הכנסת בית במתחם לבנות
ממש. בקרוב שייבנה המקוה

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש שיחות מתוך

ה'תשמ"ו שרה חיי ש"פ

שומרון אחידת - מרחשון כ״ה
ח) (פרק תענית במגילת מובא מר-חשון כ"ה "אודות
ומה שורא, שומרון אחידת בי'ה "בכ"ה דלקמן: הסיפור
הראשונה, גלות שכשעלתה מפני - שומרון אחידת היא
בנוגע : אגב [דרך כותים של זו למטליא להם הלכו
ה"צענזור" יראת מפני ששינו יתכן - "כותים" ללשון
בהם שלטה שלא ובכתבי-יד בדפוסים לחפש ויש כו',
וישבו בוסטי לים באו הניחום, ולא ה"צענזור"], יד
רבות עיירות לה ונסמכו חומה, עיר והקיפוה אותה,

נברכתא". ערי אותה קורין והיו מישראל,
כאשר בפשטות: מובנת זה שבסיפור ההוראה ובכן,

"עיר זה ממקום לעשות עליהם - מסויים במקום להתיישב מצליחים יהודים
והן כו', ומתנקם אויב מפני הגנה כלומר, כפשוטה, גשמית "חומה" הן חומה",
... ואילך) 73 ע' תרצ"ט סה"מ וראה א. פז, (פסחים תורה" זו "חומה - רוחנית "חומה"
רבות עיירות לה שיסמכו פועלים אזי - ב"חומה" העיר את מקיפים וכאשר

ברכה. מלשון נברכתא", ערי אותה ש"קורין ועד מישראל,
- ובמיוחד הקודש, בארץ למצב בקשר - אלו לימים במיוחד שייכת זו הוראה
שכאשר שומרון", ד"אחידת באופן ההנהגה שתהי'ה במקום ושומרון: ביהודה
חומה, עיר יקיפום ושומרון, מיהודה חלקים וליישב להתיישב זכו יהודים
במקום - כו' ברכה לידי שיביא דבר מישראל; רבות עיירות להם ויסמכו
למצוא כדי ומחבלים, .רוצחים אלא) גוים, סתם ולא (גוים, אחרי. רצים זה
שלא אלא עוד, ולא ושומרון! מיהודה שטחים לקחת שיסכימו בעיניהם, חן

!! גלי ובריש בפירסום זאת לעשות מתביישים
מעולם הי'ה לא - כזו מחפירה בצורה הגוי בפני וכניעה שפלות - כזה מצב
הדבר הי'ה לא ישראל בארץ וגם כפשוטו, הגלות מקום בחוץ-לארץ, אפילו
בתקופה שקורה כפי ורוצחים... מחבלים אחרי לרוץ - כזו מחפירה בצורה

...! האחרונה

התוקף בכל מחאה
הדדי אימון תוך משותף שלטון : לכל שמוכנים והערב השכם מכריזים
הדבר שכן, כיו"ב, הענינים שאר וכל אוטונומי-ה, ("טרשסטמען-שיפ"),
מסביב ומחבלים רוצחים אותם עם ביחד לשבת שיוכלו - הוא חשוב הכי

עגול"... ל"שולחן
ומחבלים, רוצחים אודות שמדובר בעצמם, הם גם כולם, יודעים - הלאה ומה
לאחרי שגם כך עליהם, לסמוך אין - ויחתמו שיבטיחו לאחרי גם אשר,
מאשר יותר לדבר וחשיבות ערך כל אין וחתימה, הבטחה בידם שתהי'

! "פיסת-נייר"
כדי עגול לשולחן מסביב "רוצח" עם שיושב לאדם - דומה הדבר למה משל
אותו... ודוקר "סכין", בידו הרוצח אוחז מעשה ובעת הסכם, לידי אתו לבוא
ליהודה בקשר אלו בנושאים המגעים נתחדשו האחרונים שבימים מכיון
שיפקחו הציבור, דעת את ולעורר התוקף, בכל כך על למחות יש - ושומרון

! זו בדרך ימשיכו כאשר ליצלן, רחמנא הסכנה, גודל את ויראו עיניהם את
לוותר שלא בתוקף ויעמדו ולהבא, מכאן שיטתם את ישנו - ואולי האי וכולי

ישראל. מארץ חלק שום על
דמגילת וההוראה הסיפור ע"פ - מר-חשון בכ"ה בעמדנו מיוחדת ונתינת-כח
זכו בנ"י שכאשר זה, ביום שאירע שומרון" ד"אחידת המאורע אודות תענית
למקום שנסמכו אלא עוד, ולא חומה, עיר הקיפוהו מסויים, במקום להתיישב
נברכתא", ערי אותה קורין "והיו הענין, לסיום עד מישראל, רבות עיירות זה

כו'. ברכה לידי הביא זה שענין היינו,

עכשיו נפלאות הוי' מלחמות ילחם

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אדומה פרה הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

מכירה הלכות
כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

כח-ל. פרקים
ומתנה זכיה הלכות

א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המקוה לענין בנוגע

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
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש

אוליאל רועי 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

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

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 .

הונגריה מליסקא הרבי בציון קדמי ר'

770 של החיות עם קדימה פורצים

לצדקה במעשר זהירים כשאין
וכו' צרות לו ....ותמיד בית קנה בערך שנה לפני אשר

בהפרשת זהירים כשאין בזה, קורה רבות לפעמים
בית של מהרווחים לצדקה מעשר פנים כל על מעשר

שעד אומרת, זאת הענין, כן דידי' בנידון ואם זה,
שאין רז"ל מאמר (וידוע מעשר הפריש לא עתה
עכ"פ להוסיף צריכים ושלכן ,- בצדקה מדקדקין

מהמעשר), יותר מעט
טוב ומה זה, את לתקן צריך לראש שלכל מובן

בהחדשים לצדקה במעשר החסיר אשר את למלאות
ובחנוני לצדקה בהנוגע אומר שהקב"ה וכיון שעברו,
שתתעשר, בשביל עשר רז"ל דרשת וידוע בזאת, נא

דידי' בנדון גם זו הבטחה תקוים בטח
ה׳תתעט) (מאגרת

שמים יראת על הוכחה רבקה בית
ואשר שידוכין, לעניני בהנוגע שפגע הקישוים אודות

אחרי לחפש שצריך ומסכתות ספרים בהרבה ראה
וכו' כשרה וגם וכו' רמה משפחה אשה

הן, נאות ישראל בנות דכל רז"ל מאמר ידוע והנה
ליופי הכוונה רז"ל בדברי האמיתי שיופי ומובן

שמנה המעלות שכל שפשיטא ואף ,... ברוחניות,
... אחריהם, לחפש ראויות במכתבו אותן

תומכי להנהלת החיפוש ענין שימסור עצתי הנה
דבית תלמידה שבכלל ופשיטא לומד, בו תמימים

זה במוסד המצאה שעצם כיון ביותר הוא נכון רבקה
לשם באה והרי שמים והיראת ישרותה על מוכיח

שמים היראת על הוכחה כן גם שזהו הורי' בהסכם
ה׳תתפ) (מאגרת ההורים של

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שעבר בשבוע גדשו וטף נשים אנשים אלפי
בראשון 'בראשית' אולמי את ארוכות לשעות
לקבלת הארצי הבאים' 'ברוכים בכינוס לציון,
בחודש 770 חיינו, מבית השבים המלך אורחי
למען האגודה ע"י שנה מידי המאורגן החגים,

והשלימה. האמיתית הגאולה
ושולחנות גאולה משיח דוכני קיבלו פניהם את

כל כשליד לקהל, שציפו טוב בכל מלאים
מאמרים וחוברת דיסק ה"תשורה" מונח מושב

הגאולה. שיחת של טרי גליון לצד
בועז הרב המנחה פתח ערבית, תפילת לאחר

של חשיבותו אודות פתיחה בדברי מת"א, סגל
לכ"ף באור נערך כשהוא ובמיוחד זה, כינוס

הרש"ב. אדמו"ר הולדת יום חשוון,
מלך שליט"א הרבי של התהלים פרק את

שליח צדוק, מענדל מנחם הרב קרא המשיח,
אלכסנדר שלום הרב עלה לאחריו בברקת,
להזמנת ומשיח, גאולה בעניני פעיל לוגוב

לכינוס. המשיח מלך שליט"א הרבי
ר' בליווי פיאמנטה, אבי ר' החסידי הזמר

ה"יחי" הכרזת את משלימים וולנר, אלאור
שירי במחרוזת הקהל, מפי הנשמעת הנרגשת

הקהל. את המרקידים וגאולה משיח

הרש״ב לרבי הולדת יום
בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב

כ"ף על מדבר ראשל"צ תמימים תומכי
לרבי הנסיעה היחודיות חשיבות ועל מרחשון
חיילי 12 עולים לאחריו המשיח. מלך שליט"א

רחבי מכל אנ"ש קהילות נציגי ה', צבאות
הפסוקים. להכרזת זה אחר בזה הארץ,

שליט"א הרבי משיחת חזרה - מלכות" ל"דבר
עולה תשנ"ב, שרה חיי מש"פ המשיח מלך

חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר, שמעון הרב
ישיבת נשיא גד, בא יוסף הרב בראשל"צ.

ברכה. מילות מספר מוסיף המיתולוגית נחלים

אביו אל כבן
הנשים ובעזרת הגברים אצל המקומות בעוד
מקומותיהם את תופסים ומתמלאים, הולכים
מרחבי והמשפיעים הרבנים הכבוד, בימת על
נושא גן, ברמת פעיל סימון אסף הרב הארץ.
כל של הזכות על הלב, מעומק חמים דברים

ומוסיף המשיח מלך שליט"א לרבי לנסוע אחד
בשליחות. שמתרחשים הניסים את לראות
של ענק במעגלי פורץ והקהל ניתן, האות
לא הנגינה, סיום לאחר גם ושמחה. שירה

ארוכות... דקות "יחי" מלרקוד הקהל פוסק
מוזמן תשרי, מחודש ששבו הבחורים כנציג
הקהל את המשתף רחימי, מענדל מנחם הת'

לחודש אביו אל הבא בן של בתחושותיו
"תמים". כל של תחושתו החגים,

מחודש הקודש מראות מוקרנים לזה בהמשך
חש אחד כשכל חיינו, בבית זו בשנה החגים

קראון לשכונת קלה לשעה ולו עובר עצמו את
חיינו. לבית הייטס,

משפיע קעניג אלעזר הרב לדרכו", הלך "ויעקב
כך על נלהבים דברים נושא עילית בנצרת
כל את להמשיך העבודה, מתחילה שכעת

מנת על העולם, אל בתשרי שזכינו ההמשכות
גאולה. לפעול להעלותו

עיריית ראש מ"מ עולה קצרות מילים למספר
אורי ר' הציבור באימון שוב שזה ומי ים, בת
לחיאני שלומי מר העיר ראש שלצד בוסקילה
והכל בעיר חב"ד לפעילות לעזור ממשיכים

המשיח. מלך שליט"א הרבי בברכות

לשטח יוצאים
הרב השליח מעביר מהשטח פעילות סיפורי
שרואים והנפלאות הניסים על אוליאל, רועי

בעניני גם אלא בעולם כלליים בענינים רק לא
בשליחותו. ואחד אחד כל אצל השליחות

לקבל מעביר תחילה" "חומש ממטה גל בני ר'
והוחרב שפונה בישוב מהשנעשה דיווחים הרב
המקום על המאבק גורשו. ותושביו היסוד עד

את מזמין הוא ההתנתקות. לאחר גם נמשך
במקום. ולבקר להגע חב"ד חסידי

יו"ר ציק, זמרוני הרב בבת-ים, חב"ד בית מנהל
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה

לרבי ההתקשרות בעניין נלהבים דברים נושא
הקהל את ומשתף המשיח, מלך שליט"א

זו. בשנה תשרי בחודש חסיד של בתחושות
המלווים שירים, מחרוזת בעוד ננעל האירוע

הממתינות. להסעות בדרכו הרב הקהל את
עוד מתיישבים הרשמי, החלק תום לאחר גם

הלילה, לתוך חסידית להתוועדות עשרות
נאו. - והשלימה אמיתית לגאולה בדרישה

הרב מהקהל חלק
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