
כסלו ט׳-י׳ הגאולה חג
יום את מציינים כסלו ט' זו, בשבת
האדמו"ר של הסתלקותו ויום הולדתו
יום כשלמחרת, דובער. רבי האמצעי,
שיחרורו יום מצויין כסלו, י' ראשון
אלו ימים הגאולה. יום - מהמאסר
בכל חסידיות בהתוועדויות נחגגים

מוזמן. הציבור חב"ד. מוקדי

שקישר היום
פרטי איש כל אצל בכלל "חתונה
על הרי - אצלי אבל כללי. עניין הוא -
בענינים כך אחר הוכנסתי החתונה ידי
אותי קישרו שבו היום זה כו'. כלליים
ונביא נתייגע וביחד עמי, ואתכם עמכם,
יעזור והשלימה, האמיתית הגאולה את
בעמלינו". טוב פרי שנראה יתברך ה'
מלך שליט"א הרבי מסביר אלו, במילים
כסלו, י"ד יום של מעלתו את המשיח
הצדקנית. הרבנית עם החתונה יום
לאירוע שנה תשעים מלאת לרגל השנה
הקרוב, חמישי ביום מתקיימות הגדול,
כחלק חב"ד, בבתי אירועים שורת

הגאולה. חודש מאירועי

גאולה של חנוכה
לקראת מרשימות הפקות שלל
בימים אור רואות החנוכה חג פעילות
הסברה, עלוני להפצה, חנוכיות אלו.
המיועדות פרסום אמצעי של רחב ומגוון
בית לכל והגאולה החג אור את להביא
מציינים ממש ההפצה במרכז בישראל.
הפעילות לקראת הביקוש עלה השנה כי
.077-5123-770 להזמנות: המורחבת.

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

חסידות בשושלת השני האדמו"ר דובער, רבי
רבות עמל האמצעי", "האדמו"ר שכינויו חב"ד,
עד החסידים. בקרב החסידות הבנת להחדרת
הביאו בחסידות ביאוריו כי עליו שנאמר כדי
כ'רחובות רחבה להבנה זה בתחום הלימוד את
אצל קצרות בנקודות שנאמרו הגילויים הנהר'.

בהסברתו. התרחבו הזקן, אדמו"ר אביו

לחיים החסידות בהחדרת היה ענינו עיקר
החיים בין המחיצה את לבטל הגשמיים,

לבין הנעלים הרוחניים
יוםהמגושמים, היום חיי
ביטוי לידי שבא דבר
עליו שאמר בפתגם
הצמח אדמו"ר חתנו,
חותכים היו "באם צדק:
לא אצבע, לחותני
אם כי דם פורץ היה
בולט באופן חסידות".
זאת למצוא ניתן יותר
שני "כאשר בפתגמו
יחד נפגשים חסידים
חסידות". ידברו בשוק,
החסידות שעניני רצונו
לחיים יחדרו השכלים
גם ישפיעו בה בצורה

בשוק שנמצאים בזמן והדיבור ההתנהגות על
והגשמיות. הרוחניות של חיבור העירוני.

מושלם חיבור
ביום גם ביטוי מוצאת זו, מיוחדת שלימות
נעלה צדיק זו. בשבת המצויין ופטירתו לידתו
מסונכרן באופן הרוחנית עבודתו את חיבר זה,
ליום כשהגיע שבדיוק כך הגשמיים, חייו עם
הרוחנית עבודתו את השלים שלו, ההולדת

זו. זמן לתקופת לו המיועדת

נקרא כסלו, חודש כי מוצאים אנו לכך בדומה
"חודש בחסידות
ימי שם על הגאולה"
הניצבים הגאולה
י' יום כמו במרכזו,

אדמו"ר של גאולתו יום את המציין בחודש,
המציינים בחודש, י"ט-כ' והתאריכים האמצעי,

הזקן. אדמו"ר של גאולתו את

חשיבותו את מגלה המשיח, מלך שליט"א הרבי
השנה בלוח השלישי החודש זה, חודש של
החודשים ממנין השלישי החודש בדוגמת העברי,
גם כך התורה, ניתנה שבו סיון, חודש - בתורה
החסידות תורת גילוי את מציין כסלו, חודש

בעולם.

רקע על קורה זה כל
את המלווים הגשמים
גשמים הזה. החודש
באמצעות הנוצרים
יעלה "ואד העננים,
עליית הארץ", מן
המצטברים האדים
הפיכת בדוגמת לעננים,
וחומרי הגשמיות
התחתון, הזה העולם
זוהי רוחניים. לכוחות
של העיקרית שליחותו
בעולם המשיח מלך
עניני כל הפיכת - הזה
העולם ועניני החומריות

ית'. לו לדירה הזה,

מוכנה הסעודה
כסלו, י' ביום ולמחרת כסלו ט' זו חשובה בשבת
תתקבלנה בהן חסידיות התוועדויות מתקיימות
לרוחניות. הגשמיות את להפוך טובות החלטות
החנוכה חג את לחגוג יהודי לכל ולסייע לעזור
לבני מסיבות החג בימי לקיים הרחבה, מתוך
קודם ועוד חנוכה, דמי להם ולחלק המשפחה
מתוך כסלו י"ט התוועדויות את לקיים לכן
את המזרזות טובות החלטות גדולה. הרחבה
הבר שור סעודת ביותר, הגדול הגשמי הגילוי
המשומר, היין לצד מוכנים העומדים והלויתן
הגשמיות העיניים את לפקוח רק נותר לנו
האמיתית בגאולה הסעודה, לשולחן ולגשת

לבב. וטוב שמחה מתוך והשלימה,

רק צריך מוכן, הכל
העיניים את לפקוח

השלימות את להביא אחד כל מלמד האמצעי, אדמו״ר הגאולה, בעל של הגדול יומו כסלו, ט׳
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת הרוחנית, מעבודתו נפרד בלתי לחלק הגשמיים עניניו בהפיכת

ברחובות גאולה חיי"ם

עם אופניים, 68 של ענק שיירת שעבר בשבוע התקיימה רחובות בעיר
לנשיאות. (68) ה׳חיים׳ שנת לרגל הגאולה, בשורת לפרסום משיח, דגלי

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

(16.11.18) ה'תשע"ט הגאולה חודש - כסלו ח' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1220



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

הגאולה בעיר הרוסית דוברי עם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

היתר בין מציין הגאולה, חודש כסלו, חודש
לקהלים והפצתה החסידות אור התגברות את
ארצה עלייתם עם האחרונות, בשנים נרחבים.
להקים הצורך נוצר רוסית, דוברי כמליון של
מוגדרים, פעילות ואירועי מקומות בעבורם
המתאימים השפה, דוברי שלוחים פועלים בהם

היעד. לקהל המעיינות הפצת את

פורטמן- שמואל הרב הוא פעילים מאותם אחד
בבת המשיח מלך שליט"א הרבי שליח הפרצי,
הרוסית. השפה דוברי לקהילת הגאולה עיר ים

המיוחדת: הפעילות על המספר

הייתה לפעילות, נכנסתי בו הראשון "השלב
חלק ליטול נקראתי כאשר שנה, כעשרים לפני
החגים ועלוני הגאולה" "שיחת גליון בתרגום
הגאולה, בנושא חומר שיהיה מנת על לרוסית,

זו. בשפה גם

ים לבת חוזרים
דוברי בקרב הפעילות אז, התפתחה מאוד מהר
למרות כי לציין חשוב בעיר. המתגוררים השפה
התושבים, מקרב נכבדים באחוזים שמדובר
חב"ד, בית לפעילות נחשפים אינם הם למעשה

שונה. ומנטליות השפה קשיי בגלל בעיקר

בני עם יחד התגוררתי האחרונות, בשנים
בסמוך שאנן, נוה בשכונת בשליחות משפחתי
השנים, כל לאורך אביב. בתל המרכזית לתחנה
המסוכן, האזור את לעזוב פעמים מספר רצינו
מלך שליט"א מהרבי הסכמה לכך קיבלנו לא אך

קודש'. ב'אגרות בתשובות המשיח,

ברית יוצאי בקרב הפעילות הרחבת עם
הרב אלי פנה ים, בבת לשעבר, המועצות
בפעילות. להשתלב ממני וביקש ציק, זמרוני
זאת לשלב אוכל כיצד ראיתי לא בתחילה

משהתחלנו אך אביב, בתל מתגורר שאני בשעה
מלך שליט"א מהרבי מענות לפתע מקבלים
שהגיעה הבקשה ועם דירה, מעבר על המשיח
הבנו ים, בבת בפעילות להשתלב שוב אלינו

הכיוון. זה שאכן

נחשף הצמאון
הרבי ברכת את לקבל זכינו אשתי, עם יחד
מהשלוחים כחלק להכנס המשיח מלך שליט"א
אבוטבול מאיר הרב של באדיבותו ים. בבת
אצלו לפתח התחלנו העיר, בדרום משיח מבית

קהל. קבלת ושעות שיעורים במקום

במספר פרסמנו יחסית, צנועה היתה ההתחלה
מספר את האינטרנט ברשת כולל מקומות,
בשיעורים להשתתף הציבור את והזמנו הטלפון,
את מצאתי שבועות מספר תוך בעיר. שנפתחו
עד ממש ארוכות, שעות במשך יושב עצמי
מענה לתת כדי הלילה, של הקטנות לשעות
את שיבין מקום חיפשו עתה שעד הפונים, לכל

המיוחל. המענה את להם ויתן צרכיהם

הם מי ולראות הנתונים את לנתח כשישבנו
עברית מבינים מתוכם שרבים מתברר הפונים.
המיועד מרכז של פתיחתו אך השפה, דוברי ואף
שהיתה חסימה מין אצלם שיחרר אליהם,
הם כשכעת יהדות, מללמוד השנים כל אצלם

רגילים. הם בו באופן זאת לשמוע יכולים

דוברי החב"דניקים, את לעורר המקום כאן
בפתיחת שיש העז הצורך על ולהעמידם השפה,
עניני את שילמדו שכאלו מרכזים ועוד עוד

הארץ. ברחבי חב"ד בבתי הגאולה,

וישיר קצר מסר
על מכל יותר מעיד הפונים, של הגילאים טווח
בגילאים כולל הציבור בקרב האדיר, הצמאון
הגיל שכבת בקרב רק ולא צעירים יותר

שנהוג כפי המבוגרת,
לבקשת לחשוב.
התחלנו הציבור,
מסרים בתרגום
ברשתות יומיים
, ת ו י ת ר ב ח ה
תמונה המכילות
שליט"א הרבי של
לצד המשיח מלך

שמתקבל מיזם ומשיח. גאולה בנושא קצר מסר
רבים. במקומות במהירות ומשותף בהתלהבות

בפני שניצבים היעדים אחד זה כעת לדעתי,
וברורים, קצרים מסרים להעביר השלוחים, כל
מי כל יותר. צעיר לקהל גם שידבר באופן
את מאוד מהר במוחש יראה זאת, שינסה
העולם בהכנת נוסף כשלב זה, בתחום ההצלחה

המשיח". מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

.058-581-0770 לפרטים:

חסידות - חיים אלוקים דברי לימוד
וכו'. השלום ענין אודות כותב

ענין אמיתית חיים, תורת תורתנו הודיעתנו כבר
השלום,

בזה, לעשות מישראל אחד כל שביד ואיך

שלום לעשות שניתנה תורתנו, עניני הפצת ידי על
בעולם,

להשפיע אלא כזה, באופן עצמו בהנהגת להסתפק ולא
הסביבה, בכל

תורה לומדים בם הישיבות ביסוס בסיוע גם ובזה
שמים, ביראת

זה. ברוח חדשות ישיבות ויסוד

בכמה שכבר מלבד וכו', עולמי לשלום מכון והקמת

נראה לא עתה ולעת זה, ענין כביכול לומדים מקומות
תועלת, כל

ומרץ, וכחות ממון בזבוז מלבד

למכון ישראל בני שיתנו ופרוטה פרוטה כל הנה
תזיק, שלא הלואי האמור,

תועלת, תביא שלא ובודאי

ומצותי' תורה לעניני כספו ליתן הישראלי האיש ועל
הפסד. ואין בטוח השכר שבהם

בהפצת הוא מפעולותיו דבר מזכיר שאין לפלא
היהדות,

מבני אחד כל של הראשון תפקידו זהו שכנ"ל
ישראל,

כל עושה אבל בכתיבה חסרון אלא זה שאין ותקותי

ו׳תתפח) (מאגרת האמור.,. בשטח בו התלוי

פורטמן-הפרצי שמואל הרב

מהשיעורים באחד

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח
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המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

וגאולהימי שמחה וגאולה שמחה ימי
רבינו האמצעי, אדמו"ר של הולדתו יום הינו כסלו ט'

תקל"ד. בשנת הזקן, אדמו"ר של בנו דובער

הזקן, אדמו"ר פטירת לאחר תקע"ג, בשנת טבת בחודש
באותה אלול בי"ח כאשר הנשיאות, את עצמו על קיבל
כבירת שימשה (אשר ליובאוויטש בעיר דירתו קבע שנה

שנה). 102 במשך חב"ד

תקפ"ח בשנת שהסתלק האמצעי אדמו"ר של ההילולא יום גם הינו כסלו ט'
בניעזשין. כבוד ומנוחתו כסלו. ט' ביום בדיוק

הלשנה בגין שנאסר לאחר תקפ"ז, בשנת ממאסרו גאולתו יום הינו כסלו י'
כסלו. י' וישלח פרשת א' יום עד במאסרו וישב תשרי בכ"ח שוא, ועלילת

כסלו) י׳ – ט׳ ויום 14 ע׳ היחס שלשלת היום היום לוח (עפ״י

העיקר המעשה הוא העיקר  הוא המעשה
ב"מעשינו יותר עוד להוסיף כדי זה ומסוגל זכאי זמן לנצל זכאי: הזמן ניצול
ידי על והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ולזרז למהר ועבודתינו"

צדקנו. משיח

להוסיף האמצעי, אדמו"ר של ההילולא וביום ההולדת ביום תורתו: לימוד
הרי המרבה [וכל דבינה הנהר" "רחובות של באופן ודוקא תורתו, בלימוד

משובח]. זה

הגאולה. דבעל בשלום" "פדה ד"ה המאמר את ובודאי

על-פי "גם :579-80 ע' התוועדויות - תשמ"ח כסלו יו"ד שיחת וראה
הגאולה חג הלכות בחג, חג הלכות גרמא, שהזמן לענינים קדימה דין יש הלכה
יש הדיבור, אריכות כל לאחרי - ובפשטות לפועל, ובנוגע . . הגאולה בחג
הרי המרבה וכל שבספר מהדרושים באחד וללמוד ספר, לשאול) (או לקחת

משובח". זה

והתחזקות להוספה טובות החלטות קבלת מעשה: לידי שמביא תלמוד גדול
"פדה הפסוק על חז"ל כדרשת חסדים, וגמילות עבודה תורה - הקווים בג'
חסדים ובגמילות בתורה העוסק "כל הגאולה): דדרושי (הד"ה בשלום"

כו'". ולבני לי פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור עם ומתפלל

חז"ל במאמר כמודגש בציבור, תפלה על מיוחדת הדגשה בציבור: תפילה
התפלה עבודת ובכלל מלך". הדרת עם "ברוב כי הציבור", עם "המתפלל הנ"ל
כפי זיעה, תנטוף הגשמי שמגופו עד כך, כל רבה ביגיעה תהיה שעבודתו

הגאולה. בעל אצל שמצינו

בעל אודות הסיפור "ידוע :582 ע' התוועדויות - תשמ"ח כסלו י' ובשיחת
לא התפלה שבשעת הריי"צ]), אדמו"ר[=אדמו"ר מו"ח כ"ק (שסיפר הגאולה
מקצה זיעה נטפה תפילתו עוצם מרוב זה עם וביחד מאומה, וזע נע היה
התפלה, בעבודת להתעסק שיש כמה עד לומדים ומכאן שלו. השטריימל

וכו'". שעבודתו

כסלו, י' וגאולה בחג חסידיות התוועדויות לארגן חסידותיות: התוועדויות
גם טובות ההחלטות בקבלת הגאולה. בעל של בתורתו שם וללמוד ולדבר
הגאולה חג כסלו, בי"ט גדולות, והתוועדויות חסידיות, התוועדויות לקבוע

הזקן. אדמו"ר של

מיום והולך ומוסיף כסלו דחודש הבאים בימים ההתוועדויות להמשיך
סיהרא ("כשקיימא ט"ו י"ד, י"ג, י"ב, אסרו-חג!), כמו (שהוא י"א, ליום,

כסלו. לי"ט ההכנה ימי י"ח, י"ז, ט"ו, באשלמותא"),

כסלו) לחודש ומנהגים הלכות לקט (מתוך

מופת סיפור גם הנוכחי, בעידן
מספר בתוך להתפרסם יכול אישי
הוא כזה נרחבים. לקהלים דקות
שנחשף אורח עובר שצילם סרטון
הפעיל נסיעתו, כדי תוך מיוחד לנס
לחבריו ושלח הסלולרי מצלמת את
להשי"ת ויודו ישמעו הם שגם כדי

הניסים. על

בכפר בעודו צילם הוא הסיפור את
המכמתת בעמק חווארה, הערבי
,60 כביש על לשכם, שמדרום
תושבי לשכם. תפוח צומת בין
עוברים ברכה והר יצהר היישובים
וממנו. הביתה בדרכם הכפר דרך

מספר נשמע הוא וכך
בהתרגשות:

רוצה אני "חברים,
בסיפור אתכם לשתף
לי שקרה מענין

עכשיו.

מהר- עכשיו חוזר אני
לוקח וה'וייז' ברכה
חווארה. דרך אותך
שלא בן-אדם בתור
או יום בכל נוסע
חווארה, דרך יומיים
"מעניינת". חוויה זו

רכב איזה בפועל
ואני משהו, או נתקע,

חווארה, באמצע עצמי את מוצא
לוחיות עם סביבי הרכבים כל פקק,
זז. לא ו...אתה ו'ירוקות' 'לבנות'

קצת תהלים, להגיד מתחיל אני
ימינה לחוצים מבטים ומעיף נלחץ

ושמאלה.

מבוגר. ערבי אלי ניגש לפתע
שהנה חשבתי נדרכתי, בתחילה
"וידוי". להגיד להתחיל צריך אני
מכיסו מוציא הערבי להפתעתו
הרבי של תמונה עם כרטיס

המשיח. מלך שליט"א

"מה בתמהון: עליו מסתכל "אני
בחווארה ערבי בינך, הקשר
מלך שליט"א הרבי של לתמונה

המשיח"?

משיב והוא החלון את פותח אני
קצת לי נראה אתה תילחץ. "אל לי:
בך!" יפגע לא אחד אף פה לחוץ.

והוא הקטע?" "מה אותו: שאלתי
שתיקן חב"ד, חסיד שיש לי, מספר
שלו, הישן הטרנזיט רכב את אצלו

אחלבי מוסך של בעליו הוא והזקן
הראשי". הכביש על הכפר, במרכז

כי מסתבר יותר מאוחר בבירור
כמה לפני שאירע במקרה מדובר
תושב חב"ד לחסיד טובות, שנים
הכהן אברהם ר' בשם הישוב

הרמתי.

הגיע בהם הפעמים "באחת
בעל את מצא למוסך, החב"דניק
אותו: שואל הוא עצוב. הבית

עצוב?" אתה "למה

מאוד שלו שהבת לו השיב והוא
הקאדים לכל הלך כבר הוא חולה,
הערבים בקרב הסגולות ונותני
שהיה וכמובן באיזור,
ללא אך רופאים אצל

הועיל.

לו: אומר החב"דניק
בא בעיה. לא "זו
שליט"א לרבי נכתוב

המשיח!" מלך

אברהם ר' סיפר כאן
המוסך לבעל הרמתי
הרבי של דמותו על
המשיח, מלך שליט"א
על המקיפה השפעתו
הדור, מאנשי אחד כל
שאינם כאלו כולל

יהודים.

קריאתו את גם הזכיר היתר בין
בני מצוות שבע והנחלת לפרסום
הרבות האוכלוסיות בקרב נח,

העולם. ברחבי

כיום הכתיבה נושא שגם כמובן
המשיח מלך שליט"א לרבי
עלה קודש, האגרות באמצעות
לו מספר הרמתי כשהרב בשיחה,
לפונים עיניו במו שראה ממופתים

הברכות. ומבקשי

נמשך הטלפוני בשידור והסיפור
יחד יושבים "הם כך: ומסתיים
ומבקשים המכתב את וכותבים
המוסך בעל של ביתו בשביל ברכה

מחווארה. הערבי

אלי, שניגש המוסך, בעל אותו
את כתבו שהם שאחרי לי מספר
ומאז הבריאה. שלו הבת המכתב,
שבאיזור הכפר, תושבי כל יודעים
ביהודי לנגוע אסור שלו המוסך

מלבדו!". עוד אין (ח"ו). לרעה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק בכורים הל' הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

כג-כה. פרקים אישות הלכות

א-ג. פרקים גירושין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים וחליצה יבום הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חווארה הכפר בלב בפקק גם

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

הקדושה להיפך עקשנות

חי בשידור נס

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

שיינא ומרת בנציון אלתר חיים ר' למשפחת
פרישמן

יצחקשי' לוי ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

שיחיו מושקא חיה ומרת מאיר חיים ר' למשפחת
מיפעי

שתי' חביבה טובה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
אברהם ור' חב"ד, הר נחלת מיפעי, אליצור ר' ולזקניהם:
מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו רמלה. מדוויל,
נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

טוב טובמזל מזל

  
    
   
   
    
   
  
   
   
    
    
    

   

    

יז) כח, (ויצא השמים שער וזה
להפתח הזה השער עתיד אחא, רב אמר
שמעון רבי אמר בו, כיוצא צדיקים לכמה
מעלה של המקדש בית אין יוחאי בר
שמונה אלא מטה של המקדש מבית גבוה
השמים, שער וזה טעם, מה מיל עשר

.(18=) "וזה" מנין

בית הקב"ה שהראהו מלמד אחר, דבר
נורא "מה ובנוי: וחרב בנוי המקדש
(=כמו אמרת כדאת בנוי, הרי הזה" המקום
"אין ממקדשיך". אלוקים "נורא שנאמר)
היה זה "על אמרת כדאת חרב, הרי זה"
בנוי הרי השמים" שער "וזה ליבנו", דוה
"כי אמרת כדאת לבוא, לעתיד ומשוכלל

שעריך". בריחי חיזק
ז) סט, רבה (בראשית

יז) כח, (ויצא לאלוקים לי ה׳ והיה

נטל לוי: רבי בשם דסכנין יהושע רבי

מפתח ועשאן אבות של שיחתן הקב"ה
אתה הקב"ה לו אמר בנים. של גאולתן
כל חייך לאלוקים" לי "והיה אמרת
לבניך נותן שאני ונחמות וברכות טובות

הזה. בלשון אלא נותן איני
חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה שנאמר
ההוא ביום "והיה יד). (זכריה מירושלים"
עמו" שאר את לקנות ידו שנית ה' יוסיף
ההרים יטפו ההוא ביום "והיה יא), (ישעיה

ד). (יואל עסיס"
ז) סט, רבה (בראשית

הגאולה חג - כסלו י׳

התוועדויות ומקום מקום בכל לארגן
יו"ד של הגאולה בחג החל חסידיות,
בעל של בתורתו שם וללמוד ולדבר כסלו,
לקבוע טובות... החלטות ולקבל הגאולה,
והתוועדויות חסידותיות, התוועדויות
של הגאולה חג כסלו, בי"ט גדולות,

הזקן. ה׳תשנ״ב)אדמו"ר כסלו (ט׳

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:18 16:04 ירושלים
17:19 16:18 תל-אביב
17:17 16:08 חיפה
17:21 16:22 באר-שבע
17:16 16:15 ניו-יורק
      

      
יג-טו, יב פרק (הושע    

א-י) יד פרק א-טו, יג פרק

אבינו יעקב של ההצלחה מקום

מלך דבר

ויצא

ויצא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

יעקב של שהייתו על באריכות מסופר בפרשתנו

הוא לכאורה, זה זמן שבמשך שנה, עשרים לבן בבית

עסוק היה אלא תורה", של ב"אהלה נמצא היה לא

היה שצדיק שיעקב, וכמובן לבן, של צאנו במרעה

באופן עבודתו את עבד אכן התורה דיני לפי ופעל

[שממילים בלילה" ביום... עבדתי... כחי "בכל של

להיות צריכה כיצד הרמב"ם למד יעקב של אלו

הפועל]. עבודת

לבן בבית פועל
תקופה באותה שדוקא בלבד זו לא זאת, ובכל

של במצב שהיה עליו תעיד שהתורה ליעקב זכה

ממדידה למעלה הצלחה מאד", מאד האיש "ויפרוץ

גם כולל שזה ומובן, - "מאד") (פעמיים והגבלה

(ובפרט רוחנית הצלחה בעיקר) - (ואדרבה

"מרכבה" שהיו נאמר עליהם בהאבות, שהמדובר

שדוקא זאת, עוד אלא - ימיהם) כל העליון לרצון

(חוץ ישראל שבטי את יעקב העמיד לבן בבית

אחד שכל ישראל, בית ביתו, את ויסד מבנימין),

בנשמת וכלולה קדושה נשמה לו יש מהם ואחד

האבות בחיר יעקב, של מעלתו שזוהי - יעקב

ויצחק כאברהם לא שלימה", "מטתו שהיתה

ועשו. ישמעאל מהם" ש"יצאו

הכבירה, הרוחנית שלהצלחתו זה איך מובן: ואינו

ויצחק, אברהם האבות אצל לא גם כדוגמתה, שאין

אלא) בתורה, שעסק הזמן בתקופת (לא יעקב הגיע

לבן! ובבית פועל בהיותו דוקא

מספרת התורה כאשר במיוחד, מודגש זה ענין

המסחר, אנשי את המסמל זבולון, של לידתו על

בפרקמטיה ש"עוסק ישכון" ימים לחוף "זבולון

הפעם לאה... "ותאמר נאמר בו דווקא (=מסחר)",

את ותקרא בנים ששה לו ילדתי כי אישי יזבלני

בית . זבול. בית "לשון רש"י ופירש זבולון", שמו

שיש עמי אלא דירתו עיקר תהא לא מעתה מדור,

נשיו". כל כנגד בנים לי

העולם את הפוך
בזה: הביאור נקודת לומר ויש

שמזה לבוראן", דומין . "צדיקים. חז"ל: אמרו

היא יעקב של דירתו" "עיקר ענין שהסברת מובן,

של "דירתו" בענין בחסידות שמבואר למה בהתאם

הקב"ה.

להיות הקב"ה "נתאוה חז"ל: שאמרו מה ידוע והנה

הקדוש של "דירתו" כלומר, בתחתונים", דירה לו

עולמות שהם עליונים, בעולמות אינה הוא ברוך

התחתון, הגשמי הזה בעולם דוקא אלא רוחניים,

התחתון ש"הוא עליו הזקן, רבינו שכתב ועד

ענין וכמו ממנו" למטה תחתון שאין במדריגה

זבולון. ע"י דווקא הנעשית הדירה

ישראל בני עבודת של והמטרה הכוונה וזוהי

לגאולה שקודמת הזמן משך בכל ובפרט בכלל,

וזיכוך בבירור עבודתם שע"י והשלימה, האמיתית

גשמיים, בדברים מצוות עשיית (באמצעות העולם

"כל של באופן העת כל מעשיהם עשיית וכן

מקדשים הם זה ידי שעל - שמים" לשם מעשיך

השם) את עובדים שבהם הגשמיים הדברים את

הקדושה את בגלוי המכיל ל"כלי" הופך והעולם

יהיה המשיח) (בביאת זו עבודה ובגמר העליונה,

להקב"ה. "דירה" כולו העולם כל

לה׳ דירה לעשות
בני של לרובם בפועל במעשה ההוראה וזוהי

בעלי של עבודה הוא עבודתם שאופן - ישראל

זה): בכלל הם ציבור בצרכי עוסקים (וגם עסקים

לתורה, עתים בקביעות להוסיף צריכים לראש לכל

בנפש, דקביעות באופן להיות צריכה והקביעות

התפלה בעבודת לעסוק גם צריכים השבת וביום

באריכות,

לעשות העיקרית שליחותם על נוסף דבר זה ואין

לזה: זה קשורים אלא ית', לו זבול" "בית העולם את

עבודתם ידי על הנעשה זבול" "בית של העילוי

ובעבודתם תורתם בלימוד אצלם גילוי לידי בא

השבת. ביום ובפרט בתפלה

שבת שכולו יום בוא יותר עוד מקרבים זה ידי ועל

ממש. בימינו במהרה העולמים, לחיי ומנוחה

ל) שיחות ליקוטי ויצא, פר׳ שיחת פי (על


