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

חדש שיעור מורה
היומי, הרמב"ם בלימוד שיעור מורה
הפרק ללומדי (כולל ה-ל"ו במחזור
כתשורה הופק המצות) וספר האחד
סיום לחגיגת הבאים" "ברוכים לכינוס
מרחשון ב-כ' השבוע, הרמב"ם לימוד
למעוניינים טל' "בראשית". באולמי

.03-658-4633

בכינוס התשורה דיסק
את הסוקר לצפיה DVD דיסק
מלך שליט"א הרבי אצל תשרי חודש
למען האגודה ע"י הופק המשיח,
לקראת והשלימה, האמיתית הגאולה
שאורכו בדיסק הבאים". "ברוכים כינוס
של יחודיים צילומים משעה, למעלה
הרבי עם השנה, ב-770 תשרי אירועי
ב770: וקיים חי המשיח מלך שליט"א
הפ"נים, התפילות, הלקח, הדולרים,
טל' למעוניינים ועוד. ברכה, של כוס

.03-658-4633

אביב רמת לישיבת עזרה
התורמים) (גם שריפה אחרי
יום – חשון כ' לקראת מתעשרים.
תומכי מייסד – הרש"ב אדמו"ר הולדת
תמימים תומכי ישיבת הנהלת תמימים,
לכל אישית בבקשה יוצאת אביב רמת
את מחדש להקים לעזור חב"ד חסידי
חול בשבת שנשרף הישיבה מטבח
054-2577050 בטלפון: סוכות. המועד

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

אליעזר, פרשת עומדת השבוע אירועי במרכז
עם לחיות הרי צריך בתורה. הראשון השליח
- כשכוונתו הזקן, אדמו"ר מלמדנו כך הזמן,
הזדמנות זו עבורנו, השבוע. פרשת את לחיות
השליחות של סיפורה עם ולהתעצם להפנים פז

לפרטיה. בתורה, הראשונה

לו והורה לאליעזר אבינו אברהם שקרא בשעה
ודווקא יצחק לבנו אשה לקחת השליחות, על
ואומר מקדים הוא נהרים, ארם מולדתו, מארץ

על להשביעו בכוונתו כי
"ויאמר השליחות. מילוי
עבדו.. אל אברהם
לא בה'.. ואשביעך
מבנות לבני אשה תקח
ואל ארצי אל הכנעני..
ולקחת תלך מולדתי

יצחק". לבני אשה

בשבועה הצורך
שאברהם העובדה
בהבהרת מסתפק אינו
משביע אלא השליחות,
קיומה, על עבדו את
אם תמיהה. מעוררת

צורך אין אבינו, אברהם על אמין אליעזר
את שמסר במי שמדובר בפרט בשבועה.
ארבעת נגד במלחמה אברהם למען נפשו
אמין אינו הוא ואם לך). לך (פרשת המלכים
מועילה מה לשקר, חשוד אלא אברהם, בעיני

השבועה?

ולהבין להקדים יש בשבועה, הצורך להבנת
יכול המצות". את לקיים "נשבעין ההלכה: את
מסויימת. מצוה יקיים שהוא להשבע אדם
הרי זו, שבועה של עניינה מה השאלה, נשאלת
במצוה מחוייב הוא
הר ממעמד כבר זו
מועילה ומה סיני,

השבועה? כאן

בתורת כך על מוסבר

הנשבע, כח. נתינת מהווה השבועה כי החסידות,
לפני כבר מצוה באותה מחוייב שהוא לכך מודע
להניעו ינסה שיצרו חושש שהוא אלא כן,
השבועה חומרת את ביודעו אבל מלקיימה...
אצלו ומגלה מעוררת זו שידיעה הרי שנשבע,
לקיים לו המאפשרים חדשים, נעלמים כוחות

הנסיונות. כל למרות המצוה את

יצחק של זה בשידוך אליעזר של שליחותו
הינם ורבקה יצחק גורלית. שליחות הינה ורבקה,
הראשון היהודי הזוג
קיום לאחר המשתדך
בשידוך מילה. מצות
המשכיותו תלויה זה
אך ישראל. עם של
שגורמים הוא טבעי
"לטרפד" ינסו שונים

השידוך. את

ההתגלות עדי
ביודעו אבינו אברהם
השידוך חשיבות את
העלולים והקשיים
תרופה מקדים לצוץ,
אצל ונועץ למכה
השליחות, מילוי על ההחלטה את השליח,
כאשר גם ודעת, מטעם למעלה הנפש, בעצם
יכולת חוסר על יצביעו הטבעיים הנתונים

השליחות. את לקיים
מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
את להביא היא דורנו שליחות כי המשיח
ממש. בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה
לעולם ירידתנו לפני נשבענו אנו, גם וכאליעזר
תשבע ברך כל תכרע לך "כי כנאמר: זה בדור
- השליחות את למלא נשבענו לשון". כל
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את להביא
להעניק כדי נשבענו, ממש. בפועל כל, לעיני
בתורה להוסיף הטבע, מן שלמעלה כוחות לנו
בשורת ובהפצת טובים ובמעשים ומצות,
עכשיו ממש בפועל ההתגלות עדי הגאולה,

לבב. לטוב שמחה ומתוך ממש

להביא נשבענו
ממש ההתגלות

ובפרט ושומרון יהודה ברחבי פעילותם את הרחיבו חב״ד ניידות
ח״ו. הפינוי על הממשלה החלטות נגד רוחני כחיזוק עמונה בישוב

חב״ד. בטנק מבקרים בעמונה ה׳ צבאות ילדי בתמונה:

עמונה במבצע חב"ד טנק

תשבע ברך כל תכרע לך ״כי כנאמר: זה בדור לעולם ירידתנו לפני נשבענו אנו, גם כאליעזר
המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות את להביא - השליחות את למלא נשבענו לשון״. כל

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בצפתבציון  התנא נחום איש גמזו בצפת  גמזו איש נחום התנא בציון

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות
מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי
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www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

בברזיל נח" ל"בני גאולה של סמינר

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(25.11.16) ה'תשע"ז מר-חשון, כ"ד שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1121

בעולם. ומתממשים הולכים הגאולה יעודי

נח". "בני תופעת זו לכך הביטויים אחד
מסגרת את לקיים עצמם על שקבלו גויים
באי לכל סיני בהר שניתנה היסודית המצוות

נח. בני מצות שבע - עולם

ומתרחבת הולכת התופעה האחרונות בשנים
מגדירים גויים ויותר יותר תבל. רחבי בכל
את להכיר לומדים נח". כ"בני עצמם את
השונים הרובדים את ומנהיגו, העולם בורא
בבריאה. האלוקית הכוונה ואת זו שבהכרה

המדינות אחת הינה אמריקה, שבדרום ברזיל
אחד רבה. להתעניינות הנושא זוכה בה
יעקב הרב הוא בנושא המרכזיים הפעילים
שליט"א הרבי שליח פאלו, מחב"ד גרנשטט
פאלו, ס. בעיר ברוקלין בשכונת המשיח מלך
במהלך בנושא שוטפת פעילות המקיים
אחת המתקיים בסמינר ששיאה השנה כל
הנופש מאתרי באחד זו, בתקופה בשנה,

בברזיל.

זו לבירה הבית בעל יש
ורוגע שקט של הקסומה באווירה שם
מאווירת מנותקים מים, אגם שפת על
ולקלוט להפנים ניתן והאינטרנט, העיר
בעל "יש של היסודיים הרעיונות את
פרטית", ההשגחה "עקרון זו", לבירה הבית
הבורא", ואחדות – הבריאה "אחדות
בזמן עולם באי לכל האלוקות התגלות

ועוד. הגאולה

לאביו תש"ל בשנת נולד עצמו, יעקב הרב
בריו-דה-ז'ינירו גרנשטט שמעון הרב
לחסידות נחשף תשמ"ח בשנת שבברזיל.

בישיבת ללמוד נכנס קצר זמן וכעבור חב"ד
משם ברזיל. שבפטרופוליס, תמימים תומכי
ובישיבת בצפת, חב"ד בישיבת ללמוד עבר
לאחר ב-770. המרכזית תמימים תומכי
הרב בת רחל בלה מרת רעייתו עם נישואיו
ובשנת בפאולו בשליחות החל ליצמן, טוביה
בעיר, ברוקלין בשכונת לפעול עבר תש"ס
ומרכז כנסת בית במקום ייסד קצר זמן ותוך

ספר. בתי מספר וכן קהילתי,

קהילות עשרות נציגי
בועז הרב מוסר הנוכחי מהסימנר רשמים
להפצת המטה יו"ר שמואל, מקרית קלי
אורח מרצה שהיה נח, בני מצוות שבע

בכינוס:

כ- השתתפו ימים, שלושה שנמשך "בסמינר
קהילות -15 כ של נציגים שהם איש 100
8 שנסעו כאלו היו ברזיל. מרחבי נח" "בני

ברזיל. בדרום לסמינר שעות

לראות התפעלתי ביותר. מרגש היה הכנס
רבה. ברצינות הנושא את לוקחים הם כיצד
לאחר ברזיל" נח "בני לארגון מגיעים הם
שונים. דתות אפיקי בדיקת רבים, חיפושים
מהנשים חלק זקנים, מגדלים שרובם מעניין
תפילה מקיימים גם הם ראש. כיסוי עם
באותם בתניא, שיעור להם יש בסיומה

עולם. בבורא לאמונה שקשורים תחומים

למרות כשר, אוכל חלקם מעניינת, עובדה
מצות בשבע נכלל אינו הנושא כלל שבדרך

נח. בני

לרבי להם שיש מיוחד הקשר אצלם בולט
הם תפילות בסיומי המשיח. מלך שליט"א
רבה. בהתלהבות אדוננו" "יחי לשיר נוהגים
כלפי להם שיש המיוחד לקשר כביטוי
כותבים הם המשיח מלך שליט"א הרבי
הקודש. האגרות באמצעות עמו ומתיעצים

גאולה. ממש

עולם באי לכל להאיר נרות
עצמו קלי הרב
על בנאומו עורר
לשמש החשיבות
כל להאיר" כ"נרות
סביבתו את אחד
מצוות לקיום
לאומות הקב"ה

העולם.

לתחילת ביטוי עוד
"כי הנביא: וכלשון הגאולה, יעודי של קיומם
לקרוא ברורה, שפה העמים אל אהפוך אז

אחד" שכם לעובדו ה', בשם כולם

בברזיל הנופש באתר מצוות 7 בסמינר הרצאה

קלי והרב גרנשטט הרב

הנפש ופיזור צער למנוע
האדם, חיי לכל סתירה הוא הנפש ופיזור הצער ענין
עומדים אין - ז"ל חכמינו ובלשון אדם, הוא באשר
כל והרי הלכה, לדבר וכן וכו' עצבות מתוך לא להתפלל
תפלה הם. ותורה תפלה אדמות עלי הישראלי איש חיי
התדבקות לקישור עד למעלה, מלמטה העלאה -
מעצמותו המשכה - ותורה הבורא; עם והתאחדות
ותכליתן למטה, והטוב הקדושה המשכת ומהותו,
סי' הזקן לאדמו"ר באגה"ק כמבואר בציבור, שתהינה
תפלה הזקן: מאדמו"ר בזה הפנימי פירוש וידוע כג.
בתפלה.... ולהעלותם הבירורים כל לצבור הוא בצבור
האדם, ועל לתורה. בהנוגע צבור ענין ג"כ מובן שמזה
ולתכלית בכוונה עניניו כל לעשות בודאי שכלי, שהוא
והדבורים המעשה - פעולותיו אסיפת חשובה,

ז"א הנעלה. לתכלית נפשו וכחות - שלו והמחשבות
אור בהם להמשיך כן ואחרי למעלה מלמטה העלאתן
להשיג האדם בכח מאשר יותר עוד השמים מן עליון
תורה ולייחד לאחד החסידות תורת ובאה עצמו. בכח
התבוננות לאחרי באה שהתפלה ההוראה ע"י ותפלה
דע שבנפש, בחב"ד והשגה דלימוד באופן הוי' בגדולת
הכתוב כהמשך היא התפלה זה שאחרי אביך, אלקי את
לזה מקדימים התורה בלימוד וכן שלם. בלב ועבדהו -
כתוצאות הבאות ה', ויראת ה' אהבת ורחימו, דחילו
האדם את מאחדת התורה אז אשר התפלה, מעבודת
ואורייתא שישראל להדרגא עד התורה, נותן עם הלומד
שמחת מאשר גדולה שמחה לך ואין חד. כולא וקוב"ה
שמחת בכפליים, שמחה והבורא, הנברא התאחדות

ל"ג. פ' בתניא כמבואר הנברא, ושמחת הבורא
ו׳תקצא) (מאגרת



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

מטוסוב שיחיו ורעייתו ראובן ר' למשפחת
השידוכין בקשרי שיחי' זלמן שניאור הת' הבן לבוא
ורעייתו ברוך ר' למשפחת תחי' רבקה מרת עב"ג

שיחיו לבקיבקר
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל
שיחיו איילת מרת וזוגתו דורון להרב

אורן
שתחי' שרה שטערנא הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

ניסים ורואים לשליחות יוצאים
מדהימות. פרטיות והשגחות

גרנשטט. מענדי הת' מספר
לחג מ"770" השנה "טסתי
בשליחות ושמחת-תורה הסוכות
לבית המשיח, מלך שליט"א הרבי
במקסיקו, כרמן, דל בפלאיה חב"ד

ברוד. חיים הרב של בניהולו
בשדה כבר החלו "הסיפורים"
הודיעה הפקידה כאשר התעופה
(דרכון תוקפו פג שלי הדרכון כי לי
אוכל אומנם אחרת). מדינה של

למקסיקו, לטוס
לחזור כדי אך
אצטרך ל"770"

דרכון. לחדש
מהירה בדיקה
שבפלאיה העלתה
אין כרמון דל
למדינת קונסוליה
שלי המוצא
לטוס ואצטרך
סיטי למקסיקו
וחצי (שעתיים

הדרכון.. את לחדש כדי טיסה)
מיד כתב דובער שלום חברי
האגרות באמצעות שליט״א לרבי
שהתקבלה התשובה תוכן קודש.
- לך ב״לך עסק ח׳רלג, באגרת
לך, ללכת היא כללית ההוראה
ועצמותך... מציאותך לאמיתית
עניינים - מארצך והליכה, עזיבה
על קבלנו וחומריים״. ארציים
והחלטנו טובה החלטה עצמנו

שטסים.
הזמן הגיע תורה שמחת לאחר

בדרכון.. לטפל
סיטי, למקסיקו הטיסה לפני לילה
יש דרכון לחדש שכדי מגלה אני
מקוריים, מסמכים בכמה צורך
כמו"כ אותם. לי אין שכמובן
המוצא שבמדינת שבגלל התברר
לחכות אצטרך בחירות יש שלי,
הרגיע ברוד חיים הרב שבוע.
מלך שליט"א שהרבי ואמר אותי
לסייע לכאן אותי ששלח המשיח

אליו.. אותי יחזיר בשליחות,
סיטי. למקסיקו טסתי למחרת
לי הסבירה בשגרירות שם
אפשרות שום שאין הפקידה,
המסמכים ללא דרכון, להנפיק
עד שבוע, לפחות לחכות ועלי

המקוריים המסמכים לקבלת
המוצא.. ממדינת

פעם שוב וקראתי הצידה, הלכתי
מלך שליט"א הרבי מכתב את
בהחלטה התחזקתי המשיח,
מלך שליט"א רבי אמרתי, הטובה,
בזכותך, כאן נמצא אני המשיח
הכרזתי הענינים. את לסדר אבקש
פעמים, שלוש אדוננו" "יחי
לי שסימנה לפקידה, שוב וניגשתי

מישהו.. עם עסוקה שהיא
נפתח, שני אשנב רואה אני לפתע
לשם, ניגש אני
אישה שם יושבת
התחלתי .60 כבת
שאני לה לספר
הרבי בשליחות
מלך שליט"א
בפלאיה, המשיח
להפיץ אותי ששלח
ולקרב יהדות
כאן המשיח את
תוך במקסיקו..
את לה מראה שאני

הק'. תמונתו
אתה "אולי לי אומרת היא ואז
בפלאיה?". שגר בני את מכיר
עם עוסק שאני לה מסביר אני
והיא מקומיים, עם לא ישראלים
הרבה מגיע שלי "הבן לי אומרת

חב״ד...". לבית
שלה והבן יהודיה שהיא מתברר
הרב של המקורבים אחד הינו
לשמור החל שכבר בפלאיה.. חיים

יאמן! לי פשוט ומצוות... תורה
את גם לה, אומר אני כך, "אם
מלך שליט"א הרבי של שליחה
להשיג ליהודי לעזור כדי המשיח!
איזה תראי אליו! לטוס דרכון
יהודיה שעובדת פרטית! השגחה
במקסיקו זו בשגרירות תעבוד
חב״ד בבית מתפלל ובנה סיטי,

פלאיה"...
ההשגחה זה לי, אומרת היא ואז
היא הפרטית ההשגחה פרטית?
לכל לחודש אחת מזה. יותר
היום ובדיוק חופש, יום יש עובד
לחופשה, שיצאה זו היא המנהלת
אבל מקומה.... את ממלאת ואני
הדרכון. את לך אסדר דאגה, אל

חדש... דרכון קבלתי שעה תוך
ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד! לעולם המשיח מלך

  
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
   

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

חנינא, ב"ר ר"ח בשם לוי ורבי ר"ב
שהתפלל עד שרה נפקדה לא מה מפני
העולם אומות יהיו שלא יצחק? עליה
אלא פירות עשתה תפלתנו אומרים

אשתו". לנוכח לה' יצחק "ויעתר
ס) רבה (בראשית

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.

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

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

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:04 חיפה
17:18 16:19 באר-שבע
17:15 16:13 ניו-יורק
      

לא) - א פרק א (מלכים 
כסלו חודש  

,4 שעה שלישי יום 
חלקים. 6 ו דק', 8

   

השליחות בתפקיד ואין יש
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מברק

באה״ק חב״ד חסידי של השנתי לכנס
טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום ב"ה,

דרכי, הצליח והוי' פ'
י. נ. ברוקלין, ה'תשד"מ. מ"ח, ח"י

של השנתי בכינוס המשתתפים לכל
- הקדושה בארצנו אשר חב"ד, חסידי

שליט"א

מרובה! וברכה רב שלום

אמיתי, כינוס הכינוס שיהא רצון יהי
בו, המשתתפים כל של אמיתית אחדות

כל לאחדות - -ועד שלהם המושפעים כל אחדות - ידם ועל
ישראל,

- בארץ אחד גוי ישראל בשביל אשר לעולם, והנאה להם הנאה
נברא,

כ"ק את הולדת יום מרחשון, לכ"ף אור זכאי ליום זכות ומגלגלין
ובאופן ובתוקף טובות החלטות לקבל גרים קא יומא אדנ"ע,
בכיוון שתכליתן החלטות העיקר, שהוא בפועל, במעשה שתבאונה

אמיתית, ישראל אחדות - האמור

תורה התורה, בעניני המשולשת: בעבודה יותר עוד הוספה ע"י
התורה, ושלימות אחדות - ומצותי'ה והחסידות) (הנגלה אחת

בכל כולו העם כל של יום יום בחיי חסידותיים ואור חיות הכנסת
העם, ושלימות אחדות - מושבותיהם

בה, אחד הוי' עיני תמיד אשר המיוחדה ארץ הארץ, בכל ובפרט
אחדות - לגבולותי' כולה עולם, לעם עולם נחלת נתנה שהוא

הארץ, ושלימות

אמיתי לשלום היחידה הדרך גם היא זו משולשת שלימות אשר
קיימא, ובן

באופן מתכנסים כשהם ובמיוחד והציבור, הרבים וזכות כח וגדול
בעל של - היטב באר - וכהביאור יתיר, ל' - גדול" "קהל שנעשו

המפורסם. אנשים" מאתכם "החלצו שלו בקונטרס ההולדת יום

שיהי'ה שליט"א מהמתכנסים ואחד אחד בכל שיקויים ויה"ר
אשה, או איש מאתכם" "החלצו של חי' דוגמא בפועל

ומצליח ומברך ואתי דקדים א-ל, בעדת (מלך) נצב אלקים ויקוים:
הימים, כל תמיד נמשכת פעולה פעולתו להיות כינוסם את

- הגוים בכל תנחל (אלקים) אתה היעוד: יקויים ממש ובקרוב

בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמתית בגאולה
ממש.

ולבשו"ט הצלחה ובברכת בכבוד
שניאורסאהן מנחם

"ויעקב לעבודת זה לקשר ויש - הכנס דיום החומש שיעור דרכי: הצליח והוי׳
עא, סנה' לעולם: .. הנאה נשיאינו. רבותינו בשיחות המבוארת לדרכו" הלך
שנבחרה המיוחדה: ארץ ד. א, ב"ר וראה ד. לו, ויק"ר נברא: .. בשביל סע"ב.
כיבוש אחר דרק - אחת במציאות ושמיחדה בא) ר"פ (מכילתא הארצות מכל
פ"א תרומות הל' (רמב"ם ארצות דשאר ישראל עם כיבוש להיות אפשר כולה
... קהל ז). לא, (ירמי' הכתוב לשון גדול: קהל ת"ו). פ"ה מלכים הל' ה-ג.
החלצו: .. קונטרס אחד. על יחיד - איחוד על היחוד מעלת וכידועה יחיד:
ואתי: דקדים א. פב, תהלים א-ל: .. אלקים עה.ט. מטות לקו"ת ועייג"כ

בסיומו. פב תהלים הגוים: .. אתה א. ו, ברכות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כז. פרק כלים הל'

כח. פרק

א. פרק מקוואות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

א. פרק מילה הלכות י-יא. פרקים ברכות הלכות

עלינו. ימלוך העם.. נהגו ב-ג. פרקים

שלום. עושה התפילה.. ברכות

א-ב. פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בקונסוליה מתגלגלים ניסים

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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 ,67 עצמאות

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

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בלתי באריכות המתואר בפרשתנו מרכזי נושא
הנישואין - ורבקה יצחק נישואי הוא: רגילה,
מאריכה התורה בתורה. הכתובים הראשונים

רק הם שאין משום אלה, נישואין בתיאור
(יצחק יחידים שני בין פרטיים נישואים

הכללי הענין את מהווים הם אלא ורבקה),
זוג של הראשונים הנישואין היו אלה ביותר:

מזו ויתירה מילה), מצוות קיום (אחרי יהודי
קיום המשך את איפשרו הביאו אלו נישואין -

הדורות. כל סוף עד עם-ישראל
התורה מאריכה מדוע מובן אינו שעפי"ז אלא

ההכנה שלבי של המפורט בתיאור גם
אברהם כיצד עצמה: השליחות - המוקדמים
הפרטים כל את ומצווהו אליעזר את השביע
את קיים אליעזר כיצד מכן ולאחר יילך, לאן
השליחות, שנושא בהכרח, בפועל? שליחותו
אלו.. נישואין מעניין נפרד בלתי חלק מהווה

שבשליח הקוטביות
שבאה וכפי "שליח", המאפיינים הדברים אחד
הקיימת הקוטביות זו אליעזר, אצל ביטוי לידי
ביטוי, לידי באה זו קוטביות מציאותו, בעצם

של לקיומו יחד הנדרשים יסודיים תנאים בשני
כשליח. השליח

בר- מהמשלח, נפרדת מציאות להיות עליו א.

יכולת עצמאית חשיבה בעל עצמו; בפני דעת
ויוזמתיות. החלטה

שהוא להכיר למשלח, בטל להיות עליו ב.
המשלח. ודעת מרצון לשנות ולא שלו, שליח

להיות חדל הוא המשלח, מדעת משנה הוא אם
שליח.

למשלח, ביטולו את להפנים עליו כן, על ייתר
למלא הולך שהוא בפשטות, לו ברור אשר עד

מינהו שהמשלח זה בכוח השליחות את
כמותו עד כמותו, אדם של ושלוחו לשליח,

ממש

יהודי כל אצל
יהודי כל אצל למעשה קיימת כזו קוטביות

"אני חז"ל וכלשון כל אדון של שליחו בהיותו
היא כאשר קוני", את לשמש אלא נבראתי לא

מאידך. ונשמתו מחד גופו ע"י מיוצגת
ליישות היא, הגוף של הטבעית נטייתו

ממעלותיו אינה הביטול תכונת כאשר עצמית,
דרישה על היהודי עונה זו ומבחינה הבולטות.

הוא נשמתו, מצד ואילו השליח. אצל א'
לחלוטין כמעט ונעדר לאלוקות, גלוי בביטול

עונה הוא כשבכך העצמית, היישות מתחושת
שני איחוד רק השליח. אצל ב' דרישה על
השליחות. של נכון מילוי מבטיח הקצוות

וההתלהבות ההישגיות תכונות את תורם הגוף
שיהיו אותם מכוונת הנשמה ואילו שבעשיה,

ובמקום בזמן בעוצמה, המשלח. רצון כפי
כל המלווה הפנימית בכוונה ובעיקר הנכונים,

עשיה.
הראשון היהודי הזוג ורבקה, יצחק נישואי

הזה היסודי היחוד את למעשה מבטאים
שבין היחוד יהודי, כל אצל ה' בעבודת הנדרש

לנשמה, רומז יצחק כאשר והגוף, הנשמה
גלוי בביטול וטהור זך תמימה" "עולה בהיותו

עליונים. מעולמות המגיעה כהנשמה לאלוקות,
ירוד מקום - מחרן המגיעה רבקה זאת, לעומת

רומזת שבו, האנושי החומר מבחינת ביותר
לגוף

והנשמה הגוף לאיחוד עד
יצחק לנישואי המביאה אליעזר של שליחותו

למילוי יהודי לכל כח נתינת מהווה ורבקה
שולח כשהקב"ה המתבצעת שליחות שליחותו.

בהיותה שגם כדי גשמי, לעולם נשמתו את
מציאות זו ובגלוי עצמו שמצד הגשמי, בגוף

והגוף הנשמה, אור בו יאיר עצמו, בפני ו"יש"
קיום ע"י להתאחדותם, עד לנשמה, יתבטל

להמשיך הגשמיים, בדברים ומצוות תורה
כך העולם, בגשמיות קדושה אור את ולגלות

נשמתו התאחדות ניכרת תהי'ה עשייה, שבכל
(העליון) אדם של "שלוחו הקב"ה, עם וגופו

בשלימות שיתגלה ממש" "כמותו עד כמותו",
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות

גרנשטט מנדי הת׳

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'

בימים בא זקן ואברהם
א) כד, 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

מטוסוב שיחיו ורעייתו ראובן ר' למשפחת
השידוכין בקשרי שיחי' זלמן שניאור הת' הבן לבוא
ורעייתו ברוך ר' למשפחת תחי' רבקה מרת עב"ג

שיחיו לבקיבקר
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל
שיחיו איילת מרת וזוגתו דורון להרב

אורן
שתחי' שרה שטערנא הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

ניסים ורואים לשליחות יוצאים
מדהימות. פרטיות והשגחות

גרנשטט. מענדי הת' מספר
לחג מ"770" השנה "טסתי
בשליחות ושמחת-תורה הסוכות
לבית המשיח, מלך שליט"א הרבי
במקסיקו, כרמן, דל בפלאיה חב"ד

ברוד. חיים הרב של בניהולו
בשדה כבר החלו "הסיפורים"
הודיעה הפקידה כאשר התעופה
(דרכון תוקפו פג שלי הדרכון כי לי
אוכל אומנם אחרת). מדינה של

למקסיקו, לטוס
לחזור כדי אך
אצטרך ל"770"

דרכון. לחדש
מהירה בדיקה
שבפלאיה העלתה
אין כרמון דל
למדינת קונסוליה
שלי המוצא
לטוס ואצטרך
סיטי למקסיקו
וחצי (שעתיים

הדרכון.. את לחדש כדי טיסה)
מיד כתב דובער שלום חברי
האגרות באמצעות שליט״א לרבי
שהתקבלה התשובה תוכן קודש.
- לך ב״לך עסק ח׳רלג, באגרת
לך, ללכת היא כללית ההוראה
ועצמותך... מציאותך לאמיתית
עניינים - מארצך והליכה, עזיבה
על קבלנו וחומריים״. ארציים
והחלטנו טובה החלטה עצמנו

שטסים.
הזמן הגיע תורה שמחת לאחר

בדרכון.. לטפל
סיטי, למקסיקו הטיסה לפני לילה
יש דרכון לחדש שכדי מגלה אני
מקוריים, מסמכים בכמה צורך
כמו"כ אותם. לי אין שכמובן
המוצא שבמדינת שבגלל התברר
לחכות אצטרך בחירות יש שלי,
הרגיע ברוד חיים הרב שבוע.
מלך שליט"א שהרבי ואמר אותי
לסייע לכאן אותי ששלח המשיח

אליו.. אותי יחזיר בשליחות,
סיטי. למקסיקו טסתי למחרת
לי הסבירה בשגרירות שם
אפשרות שום שאין הפקידה,
המסמכים ללא דרכון, להנפיק
עד שבוע, לפחות לחכות ועלי

המקוריים המסמכים לקבלת
המוצא.. ממדינת

פעם שוב וקראתי הצידה, הלכתי
מלך שליט"א הרבי מכתב את
בהחלטה התחזקתי המשיח,
מלך שליט"א רבי אמרתי, הטובה,
בזכותך, כאן נמצא אני המשיח
הכרזתי הענינים. את לסדר אבקש
פעמים, שלוש אדוננו" "יחי
לי שסימנה לפקידה, שוב וניגשתי

מישהו.. עם עסוקה שהיא
נפתח, שני אשנב רואה אני לפתע
לשם, ניגש אני
אישה שם יושבת
התחלתי .60 כבת
שאני לה לספר
הרבי בשליחות
מלך שליט"א
בפלאיה, המשיח
להפיץ אותי ששלח
ולקרב יהדות
כאן המשיח את
תוך במקסיקו..
את לה מראה שאני

הק'. תמונתו
אתה "אולי לי אומרת היא ואז
בפלאיה?". שגר בני את מכיר
עם עוסק שאני לה מסביר אני
והיא מקומיים, עם לא ישראלים
הרבה מגיע שלי "הבן לי אומרת

חב״ד...". לבית
שלה והבן יהודיה שהיא מתברר
הרב של המקורבים אחד הינו
לשמור החל שכבר בפלאיה.. חיים

יאמן! לי פשוט ומצוות... תורה
את גם לה, אומר אני כך, "אם
מלך שליט"א הרבי של שליחה
להשיג ליהודי לעזור כדי המשיח!
איזה תראי אליו! לטוס דרכון
יהודיה שעובדת פרטית! השגחה
במקסיקו זו בשגרירות תעבוד
חב״ד בבית מתפלל ובנה סיטי,

פלאיה"...
ההשגחה זה לי, אומרת היא ואז
היא הפרטית ההשגחה פרטית?
לכל לחודש אחת מזה. יותר
היום ובדיוק חופש, יום יש עובד
לחופשה, שיצאה זו היא המנהלת
אבל מקומה.... את ממלאת ואני
הדרכון. את לך אסדר דאגה, אל

חדש... דרכון קבלתי שעה תוך
ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד! לעולם המשיח מלך

  
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
   

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

חנינא, ב"ר ר"ח בשם לוי ורבי ר"ב
שהתפלל עד שרה נפקדה לא מה מפני
העולם אומות יהיו שלא יצחק? עליה
אלא פירות עשתה תפלתנו אומרים

אשתו". לנוכח לה' יצחק "ויעתר
ס) רבה (בראשית

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.

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

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

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:04 חיפה
17:18 16:19 באר-שבע
17:15 16:13 ניו-יורק
      

לא) - א פרק א (מלכים 
כסלו חודש  

,4 שעה שלישי יום 
חלקים. 6 ו דק', 8

   

השליחות בתפקיד ואין יש
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מברק

באה״ק חב״ד חסידי של השנתי לכנס
טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום ב"ה,

דרכי, הצליח והוי' פ'
י. נ. ברוקלין, ה'תשד"מ. מ"ח, ח"י

של השנתי בכינוס המשתתפים לכל
- הקדושה בארצנו אשר חב"ד, חסידי

שליט"א

מרובה! וברכה רב שלום

אמיתי, כינוס הכינוס שיהא רצון יהי
בו, המשתתפים כל של אמיתית אחדות

כל לאחדות - -ועד שלהם המושפעים כל אחדות - ידם ועל
ישראל,

- בארץ אחד גוי ישראל בשביל אשר לעולם, והנאה להם הנאה
נברא,

כ"ק את הולדת יום מרחשון, לכ"ף אור זכאי ליום זכות ומגלגלין
ובאופן ובתוקף טובות החלטות לקבל גרים קא יומא אדנ"ע,
בכיוון שתכליתן החלטות העיקר, שהוא בפועל, במעשה שתבאונה

אמיתית, ישראל אחדות - האמור

תורה התורה, בעניני המשולשת: בעבודה יותר עוד הוספה ע"י
התורה, ושלימות אחדות - ומצותי'ה והחסידות) (הנגלה אחת

בכל כולו העם כל של יום יום בחיי חסידותיים ואור חיות הכנסת
העם, ושלימות אחדות - מושבותיהם

בה, אחד הוי' עיני תמיד אשר המיוחדה ארץ הארץ, בכל ובפרט
אחדות - לגבולותי' כולה עולם, לעם עולם נחלת נתנה שהוא

הארץ, ושלימות

אמיתי לשלום היחידה הדרך גם היא זו משולשת שלימות אשר
קיימא, ובן

באופן מתכנסים כשהם ובמיוחד והציבור, הרבים וזכות כח וגדול
בעל של - היטב באר - וכהביאור יתיר, ל' - גדול" "קהל שנעשו

המפורסם. אנשים" מאתכם "החלצו שלו בקונטרס ההולדת יום

שיהי'ה שליט"א מהמתכנסים ואחד אחד בכל שיקויים ויה"ר
אשה, או איש מאתכם" "החלצו של חי' דוגמא בפועל

ומצליח ומברך ואתי דקדים א-ל, בעדת (מלך) נצב אלקים ויקוים:
הימים, כל תמיד נמשכת פעולה פעולתו להיות כינוסם את

- הגוים בכל תנחל (אלקים) אתה היעוד: יקויים ממש ובקרוב

בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמתית בגאולה
ממש.

ולבשו"ט הצלחה ובברכת בכבוד
שניאורסאהן מנחם

"ויעקב לעבודת זה לקשר ויש - הכנס דיום החומש שיעור דרכי: הצליח והוי׳
עא, סנה' לעולם: .. הנאה נשיאינו. רבותינו בשיחות המבוארת לדרכו" הלך
שנבחרה המיוחדה: ארץ ד. א, ב"ר וראה ד. לו, ויק"ר נברא: .. בשביל סע"ב.
כיבוש אחר דרק - אחת במציאות ושמיחדה בא) ר"פ (מכילתא הארצות מכל
פ"א תרומות הל' (רמב"ם ארצות דשאר ישראל עם כיבוש להיות אפשר כולה
... קהל ז). לא, (ירמי' הכתוב לשון גדול: קהל ת"ו). פ"ה מלכים הל' ה-ג.
החלצו: .. קונטרס אחד. על יחיד - איחוד על היחוד מעלת וכידועה יחיד:
ואתי: דקדים א. פב, תהלים א-ל: .. אלקים עה.ט. מטות לקו"ת ועייג"כ

בסיומו. פב תהלים הגוים: .. אתה א. ו, ברכות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כז. פרק כלים הל'

כח. פרק

א. פרק מקוואות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

א. פרק מילה הלכות י-יא. פרקים ברכות הלכות

עלינו. ימלוך העם.. נהגו ב-ג. פרקים

שלום. עושה התפילה.. ברכות

א-ב. פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בקונסוליה מתגלגלים ניסים

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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 ,67 עצמאות

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

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בלתי באריכות המתואר בפרשתנו מרכזי נושא
הנישואין - ורבקה יצחק נישואי הוא: רגילה,
מאריכה התורה בתורה. הכתובים הראשונים

רק הם שאין משום אלה, נישואין בתיאור
(יצחק יחידים שני בין פרטיים נישואים

הכללי הענין את מהווים הם אלא ורבקה),
זוג של הראשונים הנישואין היו אלה ביותר:

מזו ויתירה מילה), מצוות קיום (אחרי יהודי
קיום המשך את איפשרו הביאו אלו נישואין -

הדורות. כל סוף עד עם-ישראל
התורה מאריכה מדוע מובן אינו שעפי"ז אלא

ההכנה שלבי של המפורט בתיאור גם
אברהם כיצד עצמה: השליחות - המוקדמים
הפרטים כל את ומצווהו אליעזר את השביע
את קיים אליעזר כיצד מכן ולאחר יילך, לאן
השליחות, שנושא בהכרח, בפועל? שליחותו
אלו.. נישואין מעניין נפרד בלתי חלק מהווה

שבשליח הקוטביות
שבאה וכפי "שליח", המאפיינים הדברים אחד
הקיימת הקוטביות זו אליעזר, אצל ביטוי לידי
ביטוי, לידי באה זו קוטביות מציאותו, בעצם

של לקיומו יחד הנדרשים יסודיים תנאים בשני
כשליח. השליח

בר- מהמשלח, נפרדת מציאות להיות עליו א.

יכולת עצמאית חשיבה בעל עצמו; בפני דעת
ויוזמתיות. החלטה

שהוא להכיר למשלח, בטל להיות עליו ב.
המשלח. ודעת מרצון לשנות ולא שלו, שליח

להיות חדל הוא המשלח, מדעת משנה הוא אם
שליח.

למשלח, ביטולו את להפנים עליו כן, על ייתר
למלא הולך שהוא בפשטות, לו ברור אשר עד

מינהו שהמשלח זה בכוח השליחות את
כמותו עד כמותו, אדם של ושלוחו לשליח,

ממש

יהודי כל אצל
יהודי כל אצל למעשה קיימת כזו קוטביות

"אני חז"ל וכלשון כל אדון של שליחו בהיותו
היא כאשר קוני", את לשמש אלא נבראתי לא

מאידך. ונשמתו מחד גופו ע"י מיוצגת
ליישות היא, הגוף של הטבעית נטייתו

ממעלותיו אינה הביטול תכונת כאשר עצמית,
דרישה על היהודי עונה זו ומבחינה הבולטות.

הוא נשמתו, מצד ואילו השליח. אצל א'
לחלוטין כמעט ונעדר לאלוקות, גלוי בביטול

עונה הוא כשבכך העצמית, היישות מתחושת
שני איחוד רק השליח. אצל ב' דרישה על
השליחות. של נכון מילוי מבטיח הקצוות

וההתלהבות ההישגיות תכונות את תורם הגוף
שיהיו אותם מכוונת הנשמה ואילו שבעשיה,

ובמקום בזמן בעוצמה, המשלח. רצון כפי
כל המלווה הפנימית בכוונה ובעיקר הנכונים,

עשיה.
הראשון היהודי הזוג ורבקה, יצחק נישואי

הזה היסודי היחוד את למעשה מבטאים
שבין היחוד יהודי, כל אצל ה' בעבודת הנדרש

לנשמה, רומז יצחק כאשר והגוף, הנשמה
גלוי בביטול וטהור זך תמימה" "עולה בהיותו

עליונים. מעולמות המגיעה כהנשמה לאלוקות,
ירוד מקום - מחרן המגיעה רבקה זאת, לעומת

רומזת שבו, האנושי החומר מבחינת ביותר
לגוף

והנשמה הגוף לאיחוד עד
יצחק לנישואי המביאה אליעזר של שליחותו

למילוי יהודי לכל כח נתינת מהווה ורבקה
שולח כשהקב"ה המתבצעת שליחות שליחותו.

בהיותה שגם כדי גשמי, לעולם נשמתו את
מציאות זו ובגלוי עצמו שמצד הגשמי, בגוף

והגוף הנשמה, אור בו יאיר עצמו, בפני ו"יש"
קיום ע"י להתאחדותם, עד לנשמה, יתבטל

להמשיך הגשמיים, בדברים ומצוות תורה
כך העולם, בגשמיות קדושה אור את ולגלות

נשמתו התאחדות ניכרת תהי'ה עשייה, שבכל
(העליון) אדם של "שלוחו הקב"ה, עם וגופו

בשלימות שיתגלה ממש" "כמותו עד כמותו",
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות

גרנשטט מנדי הת׳

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'

בימים בא זקן ואברהם
א) כד, שרה (חיי



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

חדש שיעור מורה
היומי, הרמב"ם בלימוד שיעור מורה
הפרק ללומדי (כולל ה-ל"ו במחזור
כתשורה הופק המצות) וספר האחד
סיום לחגיגת הבאים" "ברוכים לכינוס
מרחשון ב-כ' השבוע, הרמב"ם לימוד
למעוניינים טל' "בראשית". באולמי

.03-658-4633

בכינוס התשורה דיסק
את הסוקר לצפיה DVD דיסק
מלך שליט"א הרבי אצל תשרי חודש
למען האגודה ע"י הופק המשיח,
לקראת והשלימה, האמיתית הגאולה
שאורכו בדיסק הבאים". "ברוכים כינוס
של יחודיים צילומים משעה, למעלה
הרבי עם השנה, ב-770 תשרי אירועי
ב770: וקיים חי המשיח מלך שליט"א
הפ"נים, התפילות, הלקח, הדולרים,
טל' למעוניינים ועוד. ברכה, של כוס

.03-658-4633

אביב רמת לישיבת עזרה
התורמים) (גם שריפה אחרי
יום – חשון כ' לקראת מתעשרים.
תומכי מייסד – הרש"ב אדמו"ר הולדת
תמימים תומכי ישיבת הנהלת תמימים,
לכל אישית בבקשה יוצאת אביב רמת
את מחדש להקים לעזור חב"ד חסידי
חול בשבת שנשרף הישיבה מטבח
054-2577050 בטלפון: סוכות. המועד

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

אליעזר, פרשת עומדת השבוע אירועי במרכז
עם לחיות הרי צריך בתורה. הראשון השליח
- כשכוונתו הזקן, אדמו"ר מלמדנו כך הזמן,
הזדמנות זו עבורנו, השבוע. פרשת את לחיות
השליחות של סיפורה עם ולהתעצם להפנים פז

לפרטיה. בתורה, הראשונה

לו והורה לאליעזר אבינו אברהם שקרא בשעה
ודווקא יצחק לבנו אשה לקחת השליחות, על
ואומר מקדים הוא נהרים, ארם מולדתו, מארץ

על להשביעו בכוונתו כי
"ויאמר השליחות. מילוי
עבדו.. אל אברהם
לא בה'.. ואשביעך
מבנות לבני אשה תקח
ואל ארצי אל הכנעני..
ולקחת תלך מולדתי

יצחק". לבני אשה

בשבועה הצורך
שאברהם העובדה
בהבהרת מסתפק אינו
משביע אלא השליחות,
קיומה, על עבדו את
אם תמיהה. מעוררת

צורך אין אבינו, אברהם על אמין אליעזר
את שמסר במי שמדובר בפרט בשבועה.
ארבעת נגד במלחמה אברהם למען נפשו
אמין אינו הוא ואם לך). לך (פרשת המלכים
מועילה מה לשקר, חשוד אלא אברהם, בעיני

השבועה?

ולהבין להקדים יש בשבועה, הצורך להבנת
יכול המצות". את לקיים "נשבעין ההלכה: את
מסויימת. מצוה יקיים שהוא להשבע אדם
הרי זו, שבועה של עניינה מה השאלה, נשאלת
במצוה מחוייב הוא
הר ממעמד כבר זו
מועילה ומה סיני,

השבועה? כאן

בתורת כך על מוסבר

הנשבע, כח. נתינת מהווה השבועה כי החסידות,
לפני כבר מצוה באותה מחוייב שהוא לכך מודע
להניעו ינסה שיצרו חושש שהוא אלא כן,
השבועה חומרת את ביודעו אבל מלקיימה...
אצלו ומגלה מעוררת זו שידיעה הרי שנשבע,
לקיים לו המאפשרים חדשים, נעלמים כוחות

הנסיונות. כל למרות המצוה את

יצחק של זה בשידוך אליעזר של שליחותו
הינם ורבקה יצחק גורלית. שליחות הינה ורבקה,
הראשון היהודי הזוג
קיום לאחר המשתדך
בשידוך מילה. מצות
המשכיותו תלויה זה
אך ישראל. עם של
שגורמים הוא טבעי
"לטרפד" ינסו שונים

השידוך. את

ההתגלות עדי
ביודעו אבינו אברהם
השידוך חשיבות את
העלולים והקשיים
תרופה מקדים לצוץ,
אצל ונועץ למכה
השליחות, מילוי על ההחלטה את השליח,
כאשר גם ודעת, מטעם למעלה הנפש, בעצם
יכולת חוסר על יצביעו הטבעיים הנתונים

השליחות. את לקיים
מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
את להביא היא דורנו שליחות כי המשיח
ממש. בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה
לעולם ירידתנו לפני נשבענו אנו, גם וכאליעזר
תשבע ברך כל תכרע לך "כי כנאמר: זה בדור
- השליחות את למלא נשבענו לשון". כל
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את להביא
להעניק כדי נשבענו, ממש. בפועל כל, לעיני
בתורה להוסיף הטבע, מן שלמעלה כוחות לנו
בשורת ובהפצת טובים ובמעשים ומצות,
עכשיו ממש בפועל ההתגלות עדי הגאולה,

לבב. לטוב שמחה ומתוך ממש

להביא נשבענו
ממש ההתגלות

ובפרט ושומרון יהודה ברחבי פעילותם את הרחיבו חב״ד ניידות
ח״ו. הפינוי על הממשלה החלטות נגד רוחני כחיזוק עמונה בישוב

חב״ד. בטנק מבקרים בעמונה ה׳ צבאות ילדי בתמונה:

עמונה במבצע חב"ד טנק

תשבע ברך כל תכרע לך ״כי כנאמר: זה בדור לעולם ירידתנו לפני נשבענו אנו, גם כאליעזר
המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות את להביא - השליחות את למלא נשבענו לשון״. כל

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בצפתבציון  התנא נחום איש גמזו בצפת  גמזו איש נחום התנא בציון

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות
מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל

יד
ני
ל

ם
א
ת
מו

האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי
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www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

בברזיל נח" ל"בני גאולה של סמינר

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(25.11.16) ה'תשע"ז מר-חשון, כ"ד שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1121

בעולם. ומתממשים הולכים הגאולה יעודי

נח". "בני תופעת זו לכך הביטויים אחד
מסגרת את לקיים עצמם על שקבלו גויים
באי לכל סיני בהר שניתנה היסודית המצוות

נח. בני מצות שבע - עולם

ומתרחבת הולכת התופעה האחרונות בשנים
מגדירים גויים ויותר יותר תבל. רחבי בכל
את להכיר לומדים נח". כ"בני עצמם את
השונים הרובדים את ומנהיגו, העולם בורא
בבריאה. האלוקית הכוונה ואת זו שבהכרה

המדינות אחת הינה אמריקה, שבדרום ברזיל
אחד רבה. להתעניינות הנושא זוכה בה
יעקב הרב הוא בנושא המרכזיים הפעילים
שליט"א הרבי שליח פאלו, מחב"ד גרנשטט
פאלו, ס. בעיר ברוקלין בשכונת המשיח מלך
במהלך בנושא שוטפת פעילות המקיים
אחת המתקיים בסמינר ששיאה השנה כל
הנופש מאתרי באחד זו, בתקופה בשנה,

בברזיל.

זו לבירה הבית בעל יש
ורוגע שקט של הקסומה באווירה שם
מאווירת מנותקים מים, אגם שפת על
ולקלוט להפנים ניתן והאינטרנט, העיר
בעל "יש של היסודיים הרעיונות את
פרטית", ההשגחה "עקרון זו", לבירה הבית
הבורא", ואחדות – הבריאה "אחדות
בזמן עולם באי לכל האלוקות התגלות

ועוד. הגאולה

לאביו תש"ל בשנת נולד עצמו, יעקב הרב
בריו-דה-ז'ינירו גרנשטט שמעון הרב
לחסידות נחשף תשמ"ח בשנת שבברזיל.

בישיבת ללמוד נכנס קצר זמן וכעבור חב"ד
משם ברזיל. שבפטרופוליס, תמימים תומכי
ובישיבת בצפת, חב"ד בישיבת ללמוד עבר
לאחר ב-770. המרכזית תמימים תומכי
הרב בת רחל בלה מרת רעייתו עם נישואיו
ובשנת בפאולו בשליחות החל ליצמן, טוביה
בעיר, ברוקלין בשכונת לפעול עבר תש"ס
ומרכז כנסת בית במקום ייסד קצר זמן ותוך

ספר. בתי מספר וכן קהילתי,

קהילות עשרות נציגי
בועז הרב מוסר הנוכחי מהסימנר רשמים
להפצת המטה יו"ר שמואל, מקרית קלי
אורח מרצה שהיה נח, בני מצוות שבע

בכינוס:

כ- השתתפו ימים, שלושה שנמשך "בסמינר
קהילות -15 כ של נציגים שהם איש 100
8 שנסעו כאלו היו ברזיל. מרחבי נח" "בני

ברזיל. בדרום לסמינר שעות

לראות התפעלתי ביותר. מרגש היה הכנס
רבה. ברצינות הנושא את לוקחים הם כיצד
לאחר ברזיל" נח "בני לארגון מגיעים הם
שונים. דתות אפיקי בדיקת רבים, חיפושים
מהנשים חלק זקנים, מגדלים שרובם מעניין
תפילה מקיימים גם הם ראש. כיסוי עם
באותם בתניא, שיעור להם יש בסיומה

עולם. בבורא לאמונה שקשורים תחומים

למרות כשר, אוכל חלקם מעניינת, עובדה
מצות בשבע נכלל אינו הנושא כלל שבדרך

נח. בני

לרבי להם שיש מיוחד הקשר אצלם בולט
הם תפילות בסיומי המשיח. מלך שליט"א
רבה. בהתלהבות אדוננו" "יחי לשיר נוהגים
כלפי להם שיש המיוחד לקשר כביטוי
כותבים הם המשיח מלך שליט"א הרבי
הקודש. האגרות באמצעות עמו ומתיעצים

גאולה. ממש

עולם באי לכל להאיר נרות
עצמו קלי הרב
על בנאומו עורר
לשמש החשיבות
כל להאיר" כ"נרות
סביבתו את אחד
מצוות לקיום
לאומות הקב"ה

העולם.

לתחילת ביטוי עוד
"כי הנביא: וכלשון הגאולה, יעודי של קיומם
לקרוא ברורה, שפה העמים אל אהפוך אז

אחד" שכם לעובדו ה', בשם כולם

בברזיל הנופש באתר מצוות 7 בסמינר הרצאה

קלי והרב גרנשטט הרב

הנפש ופיזור צער למנוע
האדם, חיי לכל סתירה הוא הנפש ופיזור הצער ענין
עומדים אין - ז"ל חכמינו ובלשון אדם, הוא באשר
כל והרי הלכה, לדבר וכן וכו' עצבות מתוך לא להתפלל
תפלה הם. ותורה תפלה אדמות עלי הישראלי איש חיי
התדבקות לקישור עד למעלה, מלמטה העלאה -
מעצמותו המשכה - ותורה הבורא; עם והתאחדות
ותכליתן למטה, והטוב הקדושה המשכת ומהותו,
סי' הזקן לאדמו"ר באגה"ק כמבואר בציבור, שתהינה
תפלה הזקן: מאדמו"ר בזה הפנימי פירוש וידוע כג.
בתפלה.... ולהעלותם הבירורים כל לצבור הוא בצבור
האדם, ועל לתורה. בהנוגע צבור ענין ג"כ מובן שמזה
ולתכלית בכוונה עניניו כל לעשות בודאי שכלי, שהוא
והדבורים המעשה - פעולותיו אסיפת חשובה,

ז"א הנעלה. לתכלית נפשו וכחות - שלו והמחשבות
אור בהם להמשיך כן ואחרי למעלה מלמטה העלאתן
להשיג האדם בכח מאשר יותר עוד השמים מן עליון
תורה ולייחד לאחד החסידות תורת ובאה עצמו. בכח
התבוננות לאחרי באה שהתפלה ההוראה ע"י ותפלה
דע שבנפש, בחב"ד והשגה דלימוד באופן הוי' בגדולת
הכתוב כהמשך היא התפלה זה שאחרי אביך, אלקי את
לזה מקדימים התורה בלימוד וכן שלם. בלב ועבדהו -
כתוצאות הבאות ה', ויראת ה' אהבת ורחימו, דחילו
האדם את מאחדת התורה אז אשר התפלה, מעבודת
ואורייתא שישראל להדרגא עד התורה, נותן עם הלומד
שמחת מאשר גדולה שמחה לך ואין חד. כולא וקוב"ה
שמחת בכפליים, שמחה והבורא, הנברא התאחדות

ל"ג. פ' בתניא כמבואר הנברא, ושמחת הבורא
ו׳תקצא) (מאגרת
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