
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

מערב, בפאתי השמש של הפתאומית שקיעתה
ארם לפדן בדרכו שהיה אבינו ליעקב לו הבהירה
הזה. במקום יעשה הלילה את כי אביו, בשליחות

בו המקום הרי זה הרהר. משמים, רוצים שכך נראה
זה נברא. ומשם כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב
המקום זה והבל, קין עליו שהקריב והמזבח המקום
עליו המקום זה התיבה, מן כשיצא מזבח נח בנה בו

יצחק זה יחידו, בנו, את אבינו, אברהם סבו, עקד
אבינו.

יוכל בו המקום זה
המעולה, לשמירה להתפלל

ביותר זקוק היה לה
לבן אצל שליחתו להצלחת

הארמי.
שנותר הקצר הזמן בפרק

להעיף הספיק לחשכה, עד
השטח, פני על מבט
בדיוק היכן להחליט

גם כעת לישון. ישכב
קטנות לא באבנים הבחין
יכול לא בשטח. הפזורים
להם. להתייחס שלא היה

כאן מה התלבט, רק
כעת דווקא מדוע המסר?

את זה, את לו מראים
המפוזרות? האבנים אותם

פרטית בהשגחה הכל
הוגדר מכן, לאחר רבות ששנים מה את בבירור, ידע
מייסד בעש"ט ישראל רבי הוא מצאצאיו אחד ע"י

ומכל פרטית בהשגחה הוא שהכל הכללית, החסידות
הוראה איזו ללמוד עליו שומע, או רואה שאדם מה

ה'. בעבודת
שנים להתבהר. החלה התמונה נוספת, במחשבה

כמו ואחדות, יחוד של בעולם חי יצחק, אביו בבית
שם של מדרשו בבית גם

ארבע ישב שם ועבר,
בעולם שקוע שנה עשר

שכעת העובדה הקדושה.
של תופעה מול ניצב הוא

ליצור לפעולה, לעורר רק צריכה ופירוד, ריבוי פיזור
הנפרדים! בקרב דווקא אחדות,

הירהר האחדות את ליצור כדי שביכולתי מה אעשה
המקום..". מאבני "ויקח ועושה, אומר ומיד בליבו

המפוזרות האבנים אותם את ללקט יעקב החל
משעשה שביכולתו. כמה עד לאחדם לזה, זה ולקרבם

ביכולתו הקב"ה לו נענה הוא, שביכולתו את יעקב
"אבן" האבן", את ויקח בבוקר יעקב "וישכם הוא
אחת". אבן הוא ברוך הקדוש "עשאן יחיד, לשון

אמיתי מאחד
הקב"ה שרצה ולא

את ליעקב לו להראות
טבעית העל יכולתו
ניסי, "קונץ" לחולל
של מצבור להפוך

אלא אחת, לאבן אבנים
הוראה על להורות

במיוחד הנוגעת נצחית,
אלו ולרגעים לתקופתנו

ומיד תיכף ההתגלות עדי
ממש.

נתקלים שאנו אימת כל
ופירוד, פיזור של בתופעה

שעלינו הרי הפרט, בענייני ובין הכלל בענייני בין
ואחדות לשלום להביא כדי שביכולתנו, כל לעשות

אחדותו את המגלה האמיתי הגורם גילוי ע"י אמיתי,
המשיח. מלך שליט"א הרבי הוא בעולם, ית'

כלשון המחבר, ממוצע היותו מעצם נובעת זו יכולתו
ה' בין עומד "אנוכי ראשון: גואל אודות הפסוק

שלכן ה'", דבר את לכם להגיד ההיא בעת וביניכם,
ובין לתורתו יהודי בין ליהודי, יהודי בין לחבר בכוחו

ע"י זו אחדות ולהעצים לזרז ביכולתנו לאלוקיו. יהודי
תורת זו התורה פנימיות ובפרט תורה בלימוד הוספה
עדי מלכותו, וקבלת המצוות בקיום הידור החסידות,

כלשון העולם, אומות בקרב גם ית' אחדותו גילוי
ה' בשם כולם לקרוא עמים אל אהפוך "אז הנביא,
שמחת מתוך ממש ומיד תיכף אחד", שכם ולעבדו

והשלימה. האמיתית הגאולה

בפוקשר אמונה כנס
התקיים שבהודו, פושקר בעיר

גויים ע"י אמונה, בנושא כנס השבוע
מאות השתתפו בו הכנס מקומיים.

המקומית. בטלויזיה שודר אף אנשים
גולדשטיין שמשון הרב השליח

באמצעות דיבר דברים לשאת שהוזמן
על פושקר לאנשי הודה מתורגמן,

נשיא על וסיפר חב"ד לבית העזרה
בשורת המשיח, מלך הרבי - הדור

של האוניברסלי והמסר הגאולה
נח. בני מצוות שבע שמירת

בבת-ים שלום מרבים
העיר ראש כינס מפתיע, בצעד

מר הגאולה, עיר ים, בת של הנבחר
הקהילות רבני את לחיאני שלומי

בקריאה העיר, רחבי מכל והשכונות
עם ליכוד של כצעד המחנה לאחדות

שהוא תוך הבחירות, מערכת סיום
הבולטים ממאפייניה אחד זהו כי מציין

כי יצויין הגאולה. עיר ים בת של
"יחי", בהכרזת ידו על נפתח הכינוס
חי דוד הרב ע"י שנאמר תורה ובדבר
ר' התורה". "אורות קהילת רב הכהן,

הרחיב המפגש יוזם בוסקילה אורי
בכוחות לצאת היוזמה: מגמת בדבר

בעיר. היהדות חיזוק להמשך מאוחדים
גם המשתתפים קיימו המפגש במהלך

מסר ציק זמרוני הרב צדקה, נתינת
לרגל שהודפס התניא ספר את לרה"ע

הזקן. אדמו"ר להילולת ה200 שנת

להביאלשלוםואחדות כדי לעשותכלשביכולתנו, שישעלינו הרי ופירוד, פיזור נתקליםבתופעהשל כשאנו
המשיח מלך שליט״א הרבי הוא בעולם, ית׳ אחדותו את המגלה האמיתי הגורם גילוי ע״י אמיתי,

טובות חדשות
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(8.11.13) (5774) ה'תשע"ד כסלו ה' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

אל עכשיו לקשר
המחבר הממוצע

970

של הישיבות בחדר שעבר, בשבוע כינס לחיאני, שלומי מר העיר ראש
בקריאה והשכונות׳ הקהילות ׳רבני את הגאולה עיר - ים בת עירית

הבחירות מערכת סיום עם ים, בת העיר תושבי לאחדות

הגאולה בעיר שלום מרבים



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

  
    
     
    
    
    

    
   
    
   

      
   

    

עליונה הכי לדרגה רומז שבע" "באר
של מקורן והיא מעלה, למעלה

האצילות, שבעולם המידות שבע
הדרגה את מציין - "חרנה" ולאידך,

"חרן" למטה. למטה תחתונה הכי
בעולם". מקום של אף "חרון מלשון
ממקום יהודי של ירידתו וההוראה:

ית' לו לעשות כדי הינה העליון,
בתחתונים. דירה

"חרנה" שבע" "מבאר זו יציאה וע"י
מאומה נחסר שאל בלבד זו לא -
מ"חרן" שחוזר כך יעקב, אצל ח"ו

(וישלח שלם" יעקב "ויבוא של באופן
אלא העניינים, בכל שלימות ח), לג,

"ויפרוץ מג): ל, (ויצא כנאמר אדרבה
מאוד". מאוד האיש

תשמ״ו) ויצא (התוועדויות,

אמר: לוי ב"ר דסכנין יהושע רבי
אבות של שיחחתן הקב"ה, אמר

דכתיב בנים, לגאולת מפתח נעשו
יוסף ההוא ביום "והיה יא) יא, (ישעיה

"והיה יח) ד, (יואל וכתיב ידו". שנית ה'
עסיס", ההרים יטפו ההוא ביום

יתקע ביום "והיה יג) כז, (ישעיה וכתיב
בראשית) זוטרתא, (פסיקתא גדול" בשופר

תחתיו. ישראל ארץ כל הקב"ה קיפל
לבניו, ליכבש נוחה שתהא לו, רמז

אדם. של מקומו שזה אמות כד'
(רש״י)

מרכז ושם אבן-השתיה ששם לפי
דומה, ההוא במקום והשוכב העולם,
יקר) (כלי הארץ. כל על שוכב כאילו

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:22 4:09 ירושלים
5:23 4:23 תל-אביב
5:21 4:13 חיפה
5:25 4:27 באר-שבע
5:27 4:27 ניו-יורק
תלמי על - גו' תלואים ועמי 

שמר. ובאשה גו' יעקב ויברח שדי,
נשמר ובנביא גו' העלה ובנביא

מב) יח- כ. (שמואל-א

ושוב הלוך לחרן:

באירועי עוסקות 'וישלח' ופרשת 'ויצא' פרשתנו
ש"מעשה הידוע עפ"י והנה ועשיו. לבן עם יעקב
מהו להבין יש לך), לך (תנחומא לבנים" סימן אבות

על התורה מסיפור לבנים, וההוראה ה"סימן"
ועשו? לבן עם אבינו יעקב "מעשה"

שזו - אבינו יעקב על בתורה הסיפור באמצעות
באריכות מדובר שבה בתורה הראשונה הפעם
מלמדת - בעולם האבות עבודת על ובפרטיות

לדורות הוראה 'הוראה', מלשון 'תורה' - התורה
בעולם, לפעול הוא יהודי של העבודה שתכלית -

בזה העבודה סדר את אותו מלמדת גם והתורה
בפרטיות:

מהבינה לצאת
מסמל חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ה"ויצא

כל של נשמתו בגוף. הנשמה ירידת את בכללות
"יוצאת - היא טהורה בי שנתת "נשמה - יהודי
המקור, את המהווה הבינה ספירת שבע", מבאר

האצילות, עולם של המידות שבע של הבאר,
עד ב"חרנה", הנרמזת למלכות, יורדת והיא
בי"ע לעולמות המלכות ספירת של לירידה

אתה בראתה "אתה - עשייה) יצירה, (בריאה,
הגשמי הזה לעולם עד בי", נפחת אתה יצרת
"מלא שהוא מקום", של אף "חרון והחומרי,

ומסתירים המעלימים וסטרא-אחרא", קליפות

הנשמה, של ורוחניותה קדושתה ועל אלקות, על
להזיק ליצלן רחמנא ביכולתם - יותר ועוד

פחד). שיעקב (כפי ליהודי
שאדרבה, היא, הגדולה בירידה הכוונה אבל
וההסתרים ההעלמות כל על יתגבר שיהודי

- ואדרבה העולם, וגשמיות חומריות שמצד
של לאופן עד בישראל, בית יקים שם דוקא

בבניו.. פסול שאין שלימה", "מיטתו
הוא בגוף, נשמה שבהיותו על-ידי נעשה זה דבר
אור את - והמצוות התורה קיום ידי על - מגלה

החומריות את מהפך הוא זה ידי ועל נשמתו,

בטלה שתהיה מהגשמיות ועושה לגשמיות,
עד שלו), (הנשמה לרוחניות לכלי ועד וטפלה

נשמתו. עם מתאחד הגשמי שגופו

בדוקא - ו״חרן״ ״הליכה״
וירידת יציאת בתחילת מיד מרומז שזה כפי

חרנה": וילך שבע מבאר יעקב "ויצא - יעקב
- למטה הנשמה ירידת - "חרנה" על-ידי דווקא
שכתוב כמו עצמה, בנשמה "וילך" ונפעל נעשה

העומדים בין מהלכים לך "ונתתי ז) ג, (זכריה
האלה".

כיון "לחרן", ולא חרנה" "וילך נאמר יותר, ועוד

גם ההליכה ענין את פועלת למטה שהעבודה
מקום") של אף ("חרון "חרנה" של במציאות

היתה שאז לחרן", "וילך נאמר לא ולכן עצמה.
ההליכה (אבל חרן אל הלך שיעקב רק הכוונה

"וילך אלא- נפרדים), דברים שני נשארים וחרן
גם נמשכת (רוחנית) שההליכה שמרמז חרנה",
עצמה. חרן של מציאותה ובתוך מציאותה אל

חב״ד חסידות ע״י במיוחד
את לפעול - בכלל ומצוות תורה של זו תכלית
עוד התחזקה - וגשמיות רוחניות בין החיבור

הוא שענינה החסידות, תורת גילוי ידי על יותר
אלקות של והיחוד החיבור את ולגלות לפעול -

העולם: עם
דאורייתא סתים - התורה פנימיות גילוי על-ידי
החיבור נפעל החסידות, בתורת שנתגלה כפי -

גם וזה דישראל, סתים עם דקוב"ה סתים של
גשמיות של המטה את להפך הכח את נותן

דקוב"ה, לגליא אלוקות, לגילוי כלי שיהי' העולם,
דקוב"ה. לסתים וגם

חב"ד חסידות תורת גילוי על-ידי - ובמיוחד
שמביאה התורה], פנימיות עצם את מגלה [שהיא

חכמה, של והשגה בהבנה בהתלבשות אלקות
האדם. בשכל גם שיובן ודעת, בינה

הנרמז הבהמית, נפש של בשכל שגם ועד
העולם אומות של בשכל גם שיובן ועד ב"חרנה",

מעינותיך "יפוצו - הידוע ובלשון ("עשו").
הבעש"ט) (של החסידות שמעיינות חוצה",

חוצה שאין לחוצה עד בחוצה, שיתפשטו עצמם
כלי, יהיו "חוצה" וגם העולם טבע שגם ממנו,

ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות, אלקות. עם יתאחדו אשר ועד

מלך דבר

ויצא פרשת

ויצא

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' שלומית מרת וזוגתו לייב אריה לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל הרטמן למשפ'

שיחי' זלמן שניאור 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

חנה בן דוד
וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא
י) כח, (ויצא

לאלוקים לי ה׳ והיה
כא) כח, (ויצא

עליה שוכב אתה אשר הארץ
יג) כח, (ויצא



שנערכה ההתוועדות, של בעיצומה
משיח במרכז מרחשון, לכ"א אור

אחד ביקש בירושלים, וגאולה
גלוי, מופת על לספר המשתתפים

מספר לפני אישית עד היה לו
שנים.

ואני לוי שמעון ניסים "שמי
התגלגלתי לציון. בראשון מתגורר
פרטית בהשגחה ממש הערב לכאן

הסיפור. בשביל רק ואולי גלויה,
יורק בניו חייתי שנים לפני

מונית. כנהג עבדתי ולפרנסתי
"דרייבר" גם הייתי תקופה באותה

שונים מתרימים להסיע ונהגתי
ונדבים גבירים של לכתובות

למיניהם.
הייתי השאר, בין

שנתי סיבוב עורך
תורמים, בין כזה

החב"ד השליח עם
מנדי, הרב זילנד, בניו

עוד היכרתי אותו
זילנד. בניו כשהייתי
להגיע נוהג היה הוא

לניו לשנה אחת
לי, נודע (אח"כ יורק
לכינוס בהקשר שזה

יורק). בניו השליחים
מביתו יוצא היה הוא לעיתים

ולעיתים רצון שבע התורם, של
אפילו הפעמים באחת דווקא. לא

נוראות אותו שגידף מישהו ראיתי
כבר שונים. חפצים עליו והרים

עצר מנדי אך להתערב רציתי
אותי.

סיימנו שנים, כמה לפני עכ"פ
שאביא ביקש ומנדי הסבב את

טס משם התעופה, לשדה אותו
והלכתי לביתי חזרתי לשיקאגו.

ואני שעות מספר רק חלפו לישון.
הרבי של קולו את בשנתי שומע

תעזור "קום המשיח, מלך שליט"א
לאשה". תעזור קום לאשה,

אז כשבדיוק מעורפל, די הייתי
הרב היה הקו על הטלפון, צלצל
ששכחתי כנראה "ניסים, מנדי.

התעופה. בשדה שלי התפילין את
את לחפש ותיגש טובה לי תעשה

כרטיס קונה אופן בכל אני שם. זה
בבוקר נפגש יורק. לניו חזרה כעת

הרבי של מדרשו (בית ב"770"
חייב אני המשיח). מלך שליט"א

מחיר". בכל התפילין את
חשק לי היה לא האמת, למען

השתוללה בחוץ לבקשתו. להיענות
מושלגת הייתה יורק וניו סופה

שוב להירדם, כשניסיתי אך כולה.
תעזור "קום הקול את שמעתי

לאשה".
לרכב. ירדתי ברירה. שאין הבנתי

להסיר רק שעה כרבע לי (לקח
נכנסתי ונסעתי. השלג) את

מנדי משם הקטן, הנוסעים לאולם
הנקיון איש הגיע לקראתי טס.
איזו כאן מצא האם ולשאלתי

לי ענה הוא יהודי", של "חבילה
למשרד, עימו לבוא ובקשני בחיוב

ב"|ה. התפילין, חיכו שם
בשעה קצרה. לתנומה חזרתי

עם נפגשתי היעודה
מול ברחבה מנדי
ל"770", הכניסה

שומר אני כשעדיין
שהתפילין בסוד
ברכב. כבר ב"ה

בי להאיץ ניסה מנדי
לשדה מייד שניסע
אני ואילו התעופה

שנתפלל הצעתי
היה מנדי תחילה.

ולא ביותר לחוץ
שאל לו אמרתי זה בשלב הסכים.
ברכב". ב"ה "התפילין, לדאוג לו
את כששמע שהתרחש מה את
היה מנדי לתאר. קשה הדברים,

את לקח הוא עצומה. בהתרגשות
איתי ולרקוד לשיר והחל התפילין
מנסה כשאני עצומה, בהתלהבות
העצומה. השמחה פשר מה להבין

שהשקעת בכסף מבין! לא אני
כבר יכלתה החדש הכרטיס לצורך

מה אז חדשות. תפילין לקנות
העניין..?

הריקוד את לרגע הפסיק מנדי
"שתבין, בהתרגשות: לי ואומר

בעלה עגונה. אשה ישנה זילד בניו
לה לתת רוצה ולא יורק בניו נמצא

שגידף היהודי את זוכר אתה גט.
זהו דברים עלי לזרוק ורצה אותי

מגיע שאני שנה 12 כבר בעלה.
ממנו ומבקש ! שנה מידי אליו,

צועק מסרב והוא לאשתו גט שיתן
היינו השנה גם וכו'. ומקלל עלי

ונתן הסכים הוא ולהפתעתי אצלו
לתיק הכנסתי הגט ואת הגט. את
בשדה שכחתי אותם התפילין...

למה מבין אתה התעופה...עכשיו
רוקד! אני

המשיח מלך שליט"א הרבי של ומשיח", גאולה בענייני קודש "שיחות מתוך

מיד ולגאלנו הפס״ד את לקיים הקב״ה על
הרמב"ם כדברי נגאלין", הן ש"מיד בתורתו פסק שהקב"ה "מכיון

לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה
נגאלין"1, הן ומיד גלותן בסוף תשובה
כיון - לקיימו מחוייב יהודי שכל פסק-דין
תפוצות בכל התקבלו הרמב"ם שפסקי
תושב"כ של התוקף כל את להם ויש ישראל
ע"ז שחל עד ומל"ת, מ"ע של ותושבע"פ,
יגידו אשר הדבר מן תסור "לא של הציווי

גו"'2. לך
ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו ש"מגיד ומכיון
מקיים הקב"ה שגם וודאי אזי - לישראל"3
הדין את כן פסק שהקב"ה שבכך זאת,
זאת פסק הוא הרי - ישראל לבני בנוגע

את שיקיים מהקב"ה לתבוע אפשר ובמילא עצמו; אליו בנוגע גם
נגאלין"! הן ש"מיד - אמר עצמו שהוא הפסק-דין

ובפרט הקיצין"4! כל "כלו שכבר אומרת עצמה שהתורה בפרט
כל במשך תהי', לא הי' היהודי, לעם שאירעו המאורעות כל לאחרי
הקיצין", כל ש"כלו הגמרא אומרת שעליו מהזמן כבר הגלות, שנות
ספיקא וספק ספק שום ללא - צדק חשבון שזהו ודאי הרי כן אם

נגאלין"! הן "מיד הגאולה, את מיד להביא הקב"ה שעל - בעולם
בתשובה" אלא תלוי הדבר ש"אין שם הגמ' דברי בהמשך שנאמר ומה
שלא אחד יש ואם תשובה5, כבר עשה יהודי שכל הדבר ברור הנה -
בין שנשבה 'תינוק בגדר והוא מאחר באשמתו זה אין תשובה, עשה
רוצה ילד איזה - בשבי'ה להיות רוצה איננו שהוא גם מה העכו"ם'6,
"יערה כאשר אך שתקפו"7, הוא ש"יצרו רק זהו !? בשבי'ה להיות
"יערה שיהי' מעכב ומי תשובה, שיעשה בודאי ממרום"8, רוח עליו

ממרום"?! רוח עליו
קניגי'ה, שיהי' בכדי וזהו אדם"9 בני על עלילה ש"נורא - מאי אלא
הקניגי'ה10 כמשל כו', התשובה מעבודת רוח נחת תהי' שלהקב"ה
("וויפל לכך השיעור הוא כמה אבל בזה11, הביאורים כל עם הידוע,

שיעור")?! דער איז
- בתורה שלו ההבטחה את לקיים מוכרח הקב"ה כאמור, ולכן,
הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה
שני, ראשון, יום עד או למוצאי-שבת, זאת לדחות מה אין נגאלין"!

כפשוטו! "מיד" להיות מוכרח אלא - וכו' שלישי או
הלכה של בספר פסק-דין בתור (כנ"ל) נאמר נגאלין" הן ש"מיד וכיון
נזכה ומיד שתיכף כפשוטה, גאולה - כפשוטה שהכוונה מובן הרי -
והולכים ישראל"12, בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם של היעוד לקיום
משיח פני לקבל ובבנותינו"13 בבנינו גו' בזקנינו "בנערינו יחד, כולנו

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו
מוגה) בלתי - ה'תשמ"א אלול כ' תבוא, ש"פ (משיחת

_________
(ל, ובשמ"ר יט. קמז, תהלים .3 יא. יז, שופטים .2 ה"ה. פ"ז תשובה הל' .1
סנהדרין .4 לעשות". לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה זה פסוק על פי' ט)
ש"פ תשמ"ח. תצא ש"פ שיחת וראה תמוז. ג' יום' 'היום גם ראה .5 ב. צז,
.8 ספ-ב. גירושיו הל' רמב"ם .7 בכ"מ. ב. סח, שבת .6 ועוד. תנש"א. שמות
ראה .11 ד. וישב, תנחומא ראה .10 ה. סו, תהלים .9 ספי"ד. תניא ראה
קמא ע' מארז"ל אדה"ז סה"מ א). י, המאורות שני (ספר הקניגיא" "ענין ד"ה
תשובה שערי פי"ד. לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח תשלא). ע' (ח"ב תקס"ג ואילך.

ט. י, בא .13 יב. כז, ישעי'ה .12 ובכ"מ. ד. כא, ח"א לאדהאמ"צ

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק
צרעת טומאת הלכות

א פרק

ב. פרק

שכנים הלכות
. א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
יג-יד. פרקים

א. פרק ושותפין שלוחין הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התפילין סוד

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

לוי שמעון ניסים ר׳

אביטן שיחיו ויצחק שושנה בן יעקב לחיים

עיזאגווי שיחיו ושמואל דבורה בת שרה ושטרנא
ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל

אביטן, שמחה ואמה אלמושנינו חי עמוס הרב וזקניהם:
איזאגווי ופרחה ויוסף אמיתי לאה מרת

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה

טוב מזל ברכת



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
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והברכה התודה
ה'תשע"ד - הבאים" "ברוכים כנס להצלחת המסייעים לכל

חב"ד. כפר בייקרי מאפיית חדד, יוסי הרב שאער, ראובן הרב
והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות

פרישמן, בנצי הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב
דרור. איתמר הרב לוין, פיצ'ע הרב רווה, מנחם הרב ארז, שי הרב

ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד התמימים לכל
הערב. להצלחת רבות שעשו הפעילים ולכל ההסעות לרכזי

המשיח וזה אחד רבי אחת, חב"ד

לשבת תיקון
לראש לכל להיות צריך רצוי בלתי דבר תיקון בכלל

עליו לשבת, היהבנוגע שהמעוות וכיון הענין, באותו
ולהבא מכאן להיות תקיפה בהחלטה עצמו על לקבל
לדעת ובכדי בתכלית, ועניניה השבת בשמירת זהיר

בהלכות בקי להעשות שצריך מובן שלה, ההלכות
עכ"פ, לפועל שבהנוגע שבת

דהלכות הסימנים ערוך שולחן בקיצור יבחור ולכן
שיהיה עד פעמים כמה וילמדם לפועל שנוגעים שבת
דשמיא לסייעתא צריכים דבר שלכל וכיון בהם בקי

צריך שלמה, בתשובה ורוצה שחטא למי ובפרט
שעל ושקידה בהתמדה הק' תורתנו בלימוד להוסיף

המצוה ומצוה התורה נותן בעזר מתוסף זה ידי
ה׳תתקכד) (מאגרת

הצלחה וברכת שכחה, (סת״ם), סופר
לא או בזה ימשיך ובאם סופר, בתור עניניו אודות

ממעשר יותר הנה בזה, ממשכורתו אשר מהנכון
בשאר ברכה ימשיך וזה לצדקה, יתן לחומש, וקרוב

השכר, חלק
זהיר להיות לזה העצה ידוע - השכחה, ענין אודות

פרקים איזה פה בעל בקי ולהיות עזרא בטבילת
ולמעט קדישא, תניא מספר אחד פרק ועכ"פ משניות

בטלות. ומחשבות בטלים בדברים
עתים לקבוע צריך ובמעשיו, בלימוד הצלחה אודות

פנמיות בלימוד קצר זמן עכ"פ יום בכל טוב ומה
שום שאין דחיי אילנא נקראת הק' בזהר אשר התורה
בלתי ענינים לכל לאחיזה ולא וכו' לשכחה שם מקום
ה׳תתקלב) (מאגרת רצויים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השלוחים כינוס לאירועי הפתיחה יריית
חיינו ב"בית אלה בימים שהתקיים העולמי,
מעמד ספק, ללא הייתה יורק, בניו "770 -

מדרשו לבית תורה ספרי ארבעה הכנסת
ספרי .770 המשיח- מלך שליט"א הרבי של

הידוע הנדבן ע"י נתרמו כולו והאירוע התורה
מצ'ילה. Leonardo Farkas פרקש ליאונרדו

לבתי המיועדים התורה ספרי כתיבת סיום
אלפי בהשתתפות נערך העולם, ברחבי חב"ד

חיינו, לבית התורה הספרי בהגיע שלוחים.
וברוב מלך הדרת עם ברוב "הקפות" נערכו

וזמרה.. ריקודים שירה

חב״ד עם היכרות
הבעלים הינו (46) קליין פרקש ליאונרדו
בצ'ילה. חוסה סן המפורסם, המכרה של

נלכדו שנים, שלוש לפי שהתמוטט במכרה
69 במשך מטר. כ-700 של בעומק כורים 33
במבצע וחולצו מטר, כ־700 של בעומק יום

את גם הדגישה העולמית כשתקשורת הרואי,
של וחילוצם הישרדותם שבעצם העצום הנס

הכורים.
והיגר מהנאצים ברח הונגרי, יהודי דוד, אביו

בעסקי הצליח שם ,1939 בשנת לצ'ילה
וגם לארה"ב היגר ליאונרדו בנו, מכרות.

חזר אביו פטירת לאחר אך בעסקים הצליח
בצ'ילה המכרות. בעסקי והמשיך לצילה

בקרב גם שלו הצדקה מעשי בשל נודע הוא
הצדקה לנושא מקדיש פרקש כיום הגויים.

במהלך ומהונו. מרצו מזמנו, ביותר ניכר חלק
בתוכם תורה, ספרי 22 תרם האחרונה השנה
המערבי לכותל שהוכנסו תורה ספרי ארבע

במיוחד. מרשים במעמד חדשים, כחמשה לפני
שליח באמצעות נוצרה חב"ד עם היכרותו

הרב לצ'ילה, המשיח מלך שליט"א הרבי
העולמי, השליחים כינוס לקראת פרמן. מנשה
מיועדים שיהיו התורה ספרי כתיבת את יזם

העולם. ברחבי לשלוחים
נאומו במהלך דיבר זו, ליוזמתו הרקע על

ב"770", הסוערות ההקפות בעת הספונטאני,
הרבי את אוהב הוא כי בהכרזה שפתח לאחר
"אני חסידו: הוא וכי המשיח מלך שליט"א
מקהילת חלק תמיד והרגשתי היום מרגיש

של המרכזי המנוע הם השלוחים חב"ד.
את לנו שנותנים אלו והם היום היהדות

הכוח.

וקיימת חיה אחת, חב״ד
שותפים, היו הכל לא ליוזמתו כי הודה, פרקש
העליתי "כאשר להניאו: שניסו כאלה גם והיו
באו ,770 ב- החגיגה את לעשות הרעיון את

אמרו כך. על לוותר לי והציעו אנשים אלי
וכאלו משיחיסטים על שטויות מיני כל לי

אירוע כאן מלעשות אותי להניא ניסו שאינם,
התורה". ספרי את לכאן ולהכניס

ספרי את להכניס רוצה שאני להם "אמרתי
שני שיש זה את מקבל ואינני ל-770 התורה
אחד ורבי אחת חב"ד שיש מאמין אני חב"ד.

המשיח!" וזה
את ורואה העולם בכל מסתובב "אני

חב"ד של הפעילות השלוחים. של הפעילות
חב"ד בתי יש מנס. פחות לא זה בהודו

של האישית דעתם מה משנה ולא נפלאים
את ורוצה כולם את מכבד אני השלוחים.

מכבדים כולם את לראות רוצה ביחד. כולם
ספרי את להכניס בחרתי לכן כולם. את

שיראה מרשים ובאירוע לכאן דווקא התורה
וקיימת!. חיה אחת, חב"ד יש לכולם

מהשליחות כוחי את שואב
ביוזמותיו נודע פרקש האחרונות, בשנים

לחלוקת השונות
"לפעמים צדקה

למה אותי שואלים
כך כל תורם אני

"אני כסף". הרבה
הכסף שאת מסביר

לקחת ניתן לא
טעם אין לקבר.

הכסף את לשמור
לעשות צריכים -

טובים. דברים איתו
היא האמת אבל

"הכסף שלומר
של הוא שלי, אינו הכסף נכון. לא זה שלי"

אתן שאני כדי הכסף את לי נתן הוא ה'!
שלי הכוח את שואב אני לשליחות. אותו

הרבי של השליחות של האמיתית מהפעילות
המשיח". מלך שליט"א

ב770 ס״ת בהכנסת נואם פרקש ר׳

ברדוגו) י. (צילום בכותל ס״ת הכנסת
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