
766 (ערב שבת קודש פרשת נח, ל' תשרי ה'תשס"ח (12.10.0712.10.07))  ערב שבת קודש פרשת נח, ל' תשרי ה'תשס"ח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, N.Y. U.S.A.נא לשמור על קדושת הגליון

מוכן לגאולה. קביעה נוקבת החוזרת  העולם כבר
הרבי שליט"א מלך  של הקדושות ונישנית בשיחותיו
של השבועות האחרונים. הוא  המשיח ובעיקר באלו
מסתיר אומנם את היסוד הנבואי של קביעה זו,  אינו

אך מציין שגם בראיה מציאותית ובעיני בשר, ניתן 
כבר לראות, כיצד סימני והגדרות חז"ל לתקופת ימות 

עינינו כפשוטו ממש. המשיח מתממשים לנגד
כך למשל, נפלאות מלחמת המפרץ בשנת תנש"א 

גרידא, אלא מהווים  (91') אינם אירועים מוצלחים
"טעימה" מנפלאות הגאולה האמיתית והשלימה, 

עליהם מעיד הנביא 
מיכה "כימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות". 
אחד הסימנים הבולטים 

של ימות המשיח וזמן 
הגאולה, זו ההכרה 

הברורה של כל באי 
עולם - יש מנהיג לבירה
זו, ובלשון הנביא "כי אז 

אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם 

ה' ולעבדו שכם אחד.

תהליך אמוני
הכרה זו בבורא עולם, 
בהכרח שתביא לשינוי 
עיקרי בחיי האנושות 

כולה, כאשר מעתה כל 
עפ"י רצון הבורא  אומה וכל פרט יתאמו את צעדיהם

כפי שהדברים הוגדרו על ידו בתורה. 
במסגרת תהליך אמוני זה, יש לראשי  אין ספק כי

מורי דרך  האומות חשיבות ומעמד מיוחד, בהיותם
לציבורים רחבים ביותר ובעלי השפעה חשובה על בני 

עמם או תושבי מדינתם. ואכן בפגישותיו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח עם אישי מפתח, הוא מדגיש 

בפניהם את אחריותם הרבה לעובדה שעיני רבים
נשואות אליהם וכאשר 

הם נותנים פומבי 
להכרתם ואמונתם 

בבורא עולם ומנהיגו, 

הרי שהם גורמים לקבוצות גדולות לנהוג כמותם, על 
כל המשתמע חיובית מכך. 

השבוע, נענה לבקשה זו מר טוני בלייר ראש ממשלת 
אנגליה במלחמת המפרץ (השניה) ונציג האיחוד 

האירופאי מהקיץ האחרון, כשבמהלך ראיון עמו סיפר 
על אמונתו באלוקים וכי לאמונה זו הייתה השפעה 
חשובה ביותר בקבלת החלטותיו בניהול מדיניותו. 

מר בלייר שנמנע מלפרסם את גישתו האמונית 
בתקופת היותו ראש ממשלה מסיבות צדדיות, 

הודה כעת פומבי כי הוא אדם מאמין באלוקים וכי 
הכרתו בבורא עולם 

התבטאה גם בהחלטתו 
לצאת למלחמה בעירק 
ולהיאבק באופן פעיל 

למען צדק ויושר עולמי 
- כהוראת התורה בשבע 

מצות בני נח.
דברי מר בלייר, מהווים 
עידוד למנהיגים נוספים 
לבסס את מדיניותם על 

האמונה בבורא עולם 
ומנהיגו וחושפים מזווית 

 - נוספת את הקביעה
העולם מוכן לגאולה.

שנה טובה
השבוע חל "חג הגאולה" 

י"ט-כ' כסלו, לרגל 
שיחרורו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן 

ערוך ממאסרו ברוסיא. מאסר שהיווה נסיון לעצור 
את התפשטות תורת החסידות, בעוד אשר גאולתו 
ביטאה את ה"אור ירוק" האלוקי שניתן לגילויה של 

להבטחת  החסידות, וכהמשך זו תורת פנימיות התורה
המשיח לבעש"ט אשר הפצת מעיינות החסידות 
חוצה, תביא לביאת המשיח. מבחינתנו, זה הזמן 

להחלטה להוסיף בלימוד החסידות בכלל ובמיוחד 
בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ומתוך אהבת 
ישראל לאחל לכל בית ישראל: "גוט יום טוב. לשנה 

טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו 
ותחתמו", בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

תקדים הפצה חסר מבצע
הגאולה" יוצאת  "חודש  לרגל
לאור במבצע מיוחד הוצאה מ.מ.ש.
מקרבך": החל  "נביא להפצת הספר

ימכר  ועד לה' טבת מראש-חודש כסלו
הספר במחיר מיוחד לאלה שירכשו 10 

בערי  ניתן לפנות לרכזים ספרים להפצה.
בטלפון: 077-5123-770. או הארץ

לחנוכה הגאולה מוצרי
ניתן להשיג חנוכיות מוארות 

לרכב, בשילוב פרסום משיח. החנוכיות
החג והשארת  לפירוק לאחר מותאמות

לפרטים:  מלך המשיח". שלט "ברוך הבא
.077-400-2314 ,054-847-7032

קופסאות  - "גפרורי הגאולה"
הגאולה בעיצוב בשורת עם לגפרורים

לחנוכה: 054-5400-601 מיוחד

כרטיסים ותליונים חדשים
לגאולה' השיקה בימים     'פעולה

סדרה חדשה של כרטיסי האחרונים
חדש.  ביקור ותליונים לרכב, בעיצוב

.052-223-4477 - רייזנר לפרטים: זכי

בחנוכה שיירת האור
האור  שיירת כסלו תצא ב-כ"ט

מגורשי גוש קטיף ותושבי לעידוד
המטה להצלת הארץ.  שדרות בארגון

קריית מלאכי.  בשעה 15:00 מצ. יוצאים
לפרטים: 054-635-4468, 052-763-4190.

על האמונה  מדיניותם את נוספים לבסס עידוד למנהיגים קריאת מר טוני בלייר, מהווים דברי
לגאולה. מוכן העולם - הקביעה את נוספת מזווית וחושפים עולם ומנהיגו בבורא

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

הרוסי הכלא על רקע מבצר זלמן, רבי שניאור הזקן, האדמו״ר
תקנ״ט-תשס״ח. לפני 209 שנה. ב-י״ט כסלו ממנו שוחרר

חג הגאולה - כסלו י"ט

עולם כסלו: י"ט
מוכן לגאולה
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א) בעת ההיא (בראשית לח, ויהי
אנוכי "כי  פתח  נחמן בר  שמואל  רבי 

ידעתי את המחשבות" (ירמיהו כט, יא).
יעקב  בשקו ובתעניתו, היה עסוק ראובן
ובתעניתו, יהודה היה  היה עסוק בשקו
עוסק  והקב"ה אשה,  לו ליקח עסוק 

בורא אורו של מלך המשיח.
פרשה פה) (בראשית רבה,

אשר ופתילך ומטך חתמך ותאמר
בידך (בראשית לח, יח)
רוח בה  נצנצה ... יוחנן רבי  אמר 
כנאמר: "כי מלכות זה הקודש. 'חותמך'

יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה  אם
כד), 'ופתילך'  (ירמיהו כב, חותם על ימיני"
זו סנהדרין שהן מצויין בפתיל כנאמר: 
תכלת"  פתיל  הכנף ציצית  על "ונתנו 

(במדבר טו, לח), 'ומטך' אשר בידך זה מלך 
ה'  ישלח  עוזך "מטה  כנאמר:  המשיח 

(תהילים קי, ב). (ילקוט שמעוני) מציון"

בידי (בראשית מ, יא) וכוס פרעה
ד' כנגד  : אמר נחמן בר  שמואל  ר' 

פרעה בידי",  כוסות שנאמרו כאן, "וכוס
פרעה",  כוס  אל אותם ואתן  "ואשחט 
"ונתת  פרעה",  כף  על  הכוס  ואתן את 

כוס פרעה בידו".
ארבע כוסות  אמר כנגד ר' יהושע בן לוי
להשקות  הקב"ה  שעתיד  תרעלה  של 
הקב"ה  וכנגדן  העולם..  אומות  את 
של  כוסות  ארבע  ישראל את משקה
מנת  "ה'  שנאמר  לבוא  לעתיד  ישועה 

חלקי וכוסי". (מדרש)

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:14  4:00 ירושלים 
5:15  4:14 תל אביב 
5:13  4:03 חיפה 
5:17  4:18 באר שבע 
5:14  4:11 ניו יורק  
ינבא.  מי לא - אמר ה' ‰ËÙ¯‰: כה

- ג, ח) ו ב, (עמוס

 - ÂÏÒÎ ‰"ÎÏ ¯Â‡ ,·¯Ú· È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ·
חנוכה. נר ראשון של הדלקת

מים בבור... כשחסר

מים" בו ֵרק אין "והבור את הפסוק בפרשתינו:
איני  "והבור רק", שנאמר מפרש רש"י: "ממשמע
"אין  אלא מה תלמוד לומר שאין בו מים? יודע
בו מים", מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש 

נאמר במדרש בהקשר לפסוק זה,  כן בו". כמו
אין בו  יעקב. של "והבור רק - נתרוקן בורו

למים וכו'".  תורה שנמשלו אין בו דברי - מים
כלפי  וכוונתו שהשבטים לא נהגו על פי תורה

יוסף.

בלתי נמנעת תוצאה
ניתן  הרעיוני בין מדרשים אלה, את הקשר

"אין מים אלא תורה",  להסביר במאמר חז"ל
דברי תורה"  בו ולכן כשנמצאים במצב של "אין
("אין בו מים") מגיעים מיד למצב של "נחשים 

דרגת ביניים ביניהם. ועקרבים יש בו" - ואין
אינו גורם רק  תורה" כלומר, ה"אין בו דברי

לריקנות ה"בור" מתורה, אלא מיידית מתהוים 
בו "נחשים ועקרבים" דברים המנוגדים 

לקדושה.
לומר שאם אין תורה,  מדוע מוכרחים ולכאורה,

מציאות של "נחשים  מתחייבת כתוצאה מכך
לתורה? המנוגדים ועקרבים" - ענינים

חז"ל  לשם כך עלינו לעיין בסיבה בגללה השוו
את התורה ל"מים".

לשמן  ליין, לכמה דברים: ללחם, נמשלה התורה
מתאר אחת  אחד מן הדברים הללו וכו', כשכל
התורה. על השוואת ה"מים" לתורה  מתכונות

תורה למים...  נמשלו דברי "לׂמה חז"ל: אומרים
והולכין  מקום גבוה לך: מה מים מניחין לומר

תורה אין מתקיימין אלא  למקום נמוך אף דברי
במי שדעתו שפלה".

אינם דימוי  מאמר זה, כלומר, "מים" עפ"י
לומד  של ענין התורה, אלא להתבטלותו לעצם

הנדרשות  ממציאותו העצמית ולשפלותו, התורה
בלימוד התורה.

תכונת המים חסרה
בורו  דברי המדרש הנ"ל: "נתרוקן וכך מובנים

יוסף  דברי תורה" - אצל אחי בו של יעקב... אין
תורה ודיני תורה, אך היה  של הענין היה קיים

ענין ה"מים" שבתורה ("והבור רק אין  חסר להם
חסרה להם  בו מים"), לפי ערך דרגתם הגבוהה,

שאז לא היו נכשלים. ההתבטלות העצמית,
האם רק הדבר מעורר את השאלה: אומנם

התבטלות עצמית והרגשת  של בגלל העדרותם
מציאות של  תתהווה שפלות בלימוד התורה,
התורה? לענין המנוגדים "נחשים  ועקרבים",

הוא,  התורה של עיקרה לדעת: עלינו אלא, זאת
מתקשרים ומתאחדים עם  שבאמצעות לימודה

העצמית של  התבטלותו נותן התורה, ולפיכך
עוד חש  כל תנאי הכרחי בלימוד. הלומד הינה

מציאותו העצמאית, הוא מוגבל  את היהודי
נותן  עם יכול להתאחד ואינו בהגבלות הנברא,

שהוא בלי-גבול. התורה,
לומד התורה,  של התבטלות מוחלטת רק על ידי

יכול הוא  להשתחררותו מהגבלותיו, המביאה
נותן התורה. של להתקשר עם "בלי-גבול"

העצמית המציאות את לבטל
כעפר לכל  לפי זה מובנת הבקשה "ונפשי

לכאורה, מוכרח  בתורתך": תהיה - פתח לבי
התלהבות  להתלוות בהתרגשות, התורה לימוד

ובהבנה והשגה, המתקיימים דווקא כששכלו 
במציאות  וכוחות נפשו של האדם, מורגשים

כעפר לכל תהיה" שוללת  ואילו הבקשה "ונפשי
מציאותו העצמית וזוהי סתירה  את לכאורה

התורה? לימוד את להתעוררות המלווה
שלך, הלומד  ליבי בתורתך", תורה אלא, "פתח
לתורתו של הקב"ה, שאיננה  יכול להפוך לכלי

אצלו תחילה  קיימת מוגבלת, רק כאשר
מוחלטת, "כעפר לכל". התבטלות זו  התבטלות

אותו לקבל" את תורתו של הקב"ה,  מכשירה
ע"י יגיעתו  - ה"יגעת" ולאחר מכן מתקיים

מקבל את תורתו של הקב"ה  שכלו הוא בכח
"פתח לבי  - נפשו הפנימיים כוחות באמצעות

שיחת ש"פ וישב תשל"ו)בתורתך". פי (על

דבר מלך

השבת ח לו
וישב פרשת

וישב פרשת

וזוגתו ÔÂÈÒ שיחיו ÌÈÒ˜Ó ÔÒÈ 'לר
‰'Ê¯Ù

בצבאות ה' - החייל להולדת הבן
Ó˘‰ שי' ¯È‡È

לנחת-רוח  וÏמדן שמים Èרא לÁסיד יגדל
המשיח מלך הרבי שליט"א

ברכת  מזל  טוב
‰˘Ó ב"ר È·ˆ
ıÈ·ÂÓ¯·‡

מרחשוון ה'תשס"ח נלב"ע כ"ף

והוא בתוכם, ורננו שוכני עפר, והקיצו
המשיח מלך בהתגלות הרבי שליט"א

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

גלויים! ניסים
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
לברכה: 03-658-4633 חייגו

www.hsgeula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-38169

רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hsgeula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

ר' אברהם בן יוסף יצחק ה' בצבאות החייל לזכות
התספורת יום לרגל - אקרמן שיחיו ורד וזוגתו

שיחיו ציפורה וילדיה בת חנה תניא לזכות



הלוי בנבנישתי   מספר ר' אברהם
מקריית מלאכי: למרות שהרופאים 
שלאחותי  מספר שנים פסקו לפני

יהיו ילדים  לא ובעלה שרון גב' לאה
בעתיד, הרי שלפני תקופה לא 

ארוכה, היא קיבלה ב"ה בשורות 
טובות...

בעיה  בשלב מסויים התגלתה
לבדיקות  חמורה וכשפנתה

רפואיות, החליטו הרופאים על 
הפסקת התהליך.

אלי, אני  אימי התקשרה בשלב זה,
עמדתי בסיום תפילת שחרית, 

והיא  שמעתי מפיה את הפרטים
בקשה  של בכל לשון בקשה ממני

לעשות 'משהו'.
לרבי  "ה'משהו' שלי הוא - פניה
באמצעות  המשיח שליט"א מלך

האגרות קודש. כבר אחזור 
ואודיע את  אליך

התשובה".
וכך בעודי עומד עם 

הטלית על ראשי, 
ארון  פניתי לכיוון

הספרים והתחננתי 
ברכה  לקבלת

בעבורם.
התשובה הכילה 
הוראות:  מספר

טהרת  על שמירה
המשפחה, בדיקת 

התפילין והמזוזות, 
האב על לימוד שיעורי  והקפדת

החת"ת.
להפתעתי הרבה, כשהתקשרתי  אך,

ההוראות, הם  תוכן את למסור להם
עצמם  על לא הביעו נכונות לקבל
ההוראות, באמתלאות שונות. את

אאריך בתיאור הדברים, רק  לא
נפש,  שההריון הסתיים במפח אציין

כשחלומם נגוז, בלי שידעו מתי 
יזכו לנס נוסף... הם בפעם הבאה

הזמן דרכים  כל חיפשו הם מצידם,
לבקש  בפרי בטן נוסף, ופנו לזכות
ידוע בירושלים.  רב של את עצתו
השיב  "עליכם לקבל על עצמכם,

המשפחה,  להקפיד על טהרת הרב,
התפילין ו..." בדיקת התפילין

אותו באמצע המשפט.  חיוכם עצר
"מדוע אתם מחייכים?" "תראה, 
הרבי  את אשתי שאל של אחיה

שהוא  מה מלך המשיח שליט"א וזה
הבעל. אז..." השיב ענה לנו

אין לי  שהוא ענה לכם, מה זה "אם
תעשו  יותר טוב להציע לכם. משהו
תראו  את מה שהוא אמר לכם ואז

ישועות בעז"ה".
ב"ה, היא התבשרה בבשורות 

לאחר זמן קצר. אך מתברר  טובות,
כי השמחה הייתה מוקדמת מידי. 

באחד הימים היא חשה ברע 
לבית הרפואה. והובהלה

הרופאים לא בזבזו זמן ופתחו 
נאמר להם  בבדיקות שבסיומם

"לפי הבדיקות,  באופן חד-משמעי:
חיים.  של העובר כבר ללא סימן
שלכם להבין כי הכל  קחו הזמן
לאחר מכן אנחנו נתחיל  נגמר...

התהליך". בהפסקת
קשר,  הם מיהרו ליצור איתי

אמרתי להם שלפני שאבקש את 
שוב, עליהם  הרבי שליט"א ברכת
לקבל על עצמם את 
ההוראות הקודמות, 

להשתהות  מבלי
הכריז הבעל כי הוא 
עצמו יחד  על מקבל

אשתו את כל  עם
ההוראות.

ברכה  ביקשתי
וההוראה  בעבורם

הייתה שיש להקפיד 
נרות  הדלקת על
בשמן זית חנוכה
דווקא. וברכות 

להמתקת הדינים.
היא ששמעה את הדברים קיבלה 

הדברים.  את לקיים עצמה מייד על
כששמעתי את התהלבותה, אמרתי
הבייתה"! ותלכי לה "תקומי כעת

מהעזתי, ולמרות  למרות שהופתעה
הראו שהעובר כבר  שכל הבדיקות
ואין מה לעשות, היא  דופק, ללא

קיבלה את דברי, והלכה לביתה.
אליה שתבוא  למחרת התקשרו
הרפואה, "את  בדחיפות לבית

שאת לא  חייך בכל דקה את מסכנת
"אני  והיא השיבה: נאמר לה. פה"
שאתם  בשביל רק מוכנה להגיע,

שהכל  יודעת תוכיחו את מה שאני
בסדר..."

בשנה שעברה  פורים ב"ה לפני
אסתר,  השלישית מיה נולדה בתם

בפי כל בני המשפחה  הנקראת
המשיח",  "התינוקת של מלך
ימים ושנים טובות. לאריכות

ברירה, ויאלצו בין-כה בסוף לא תהיה
הוא,  - החילוק להפסיק את הויתורים

ואם יחזירו  . . שיש מה עם לפחות ישארו שכעת
להמשיך בזה כל הימים! - יצטרכו עוד, רחמנא לצלן

תש"מ) (פורים

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ברירה לא תהיה
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

יין מלכות

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

ראשל"צ חב"ד משפיע ישיבת גינזבורג, יצחק לוי חיים עם הרב
„ÁÂÈÓ ‡È˘ ‰ÂÂ‰ÓÂ ,˙Â„ÈÒÁÏ ‰˘‰ ˘‡¯ ‡¯˜ ,ÚÂ·˘‰ ÏÁ˘ ÂÏÒÎ Ë"È
 ˘„ÂÁ·  ̆¯Á‡Ó ."‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ" ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙¯„Ò·

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈÙ‰ ¯˘˜‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÂÈÏÚ ,‰ÎÂÁ‰ ‚Á ÏÁ ‰Ê

כסלו לחנוכה בין י״ט
השמן החתוםה היא: "פך "נקודה" של חסידות

ששום דבר בעולם לא  כהן גדול", של בחותמו
עלול חלילה,  אותו, להזיז ולא יוכל בו לפגוע יוכל
אל  לרדת  ולא למעלה"  מאוד  "עמוק  להישאר 
תורת החסידות ומביאה  פני השטח - לכן באה
חוץ  שאין  עצמו ממש אל ה"חוצה" את המעיין
התוקף, העוצמה  - בכל הימנו, ובאופן של "יפוצו"

וההתפשטות. 
בתורת  בגילוי  התגלה  העצם  כוח  כאשר  כסלו,  בי"ט  החל זה  גילוי 
ה"גבול" של השכל,  חסידות חב"ד, בכך שהכניסו את ה"בלי גבול" לתוך

בינה ודעת.  של חכמה
השנה לחסידות הוא ביום ב' של חנוכה,  לכן ההמשך והסיום של ראש -

חזרה לוויטעבסק ובירך ברכת "הגומל". הזקן הגיע רבינו כאשר
כאשר  בפעם השניה, בגאולתו של רבינו הזקן זה לכן ממשיך ענין -
נפשו ללכת קדימה פטרבורג", ומסר "לפני של לא הסתפק בחסידות
בפעם השניה  למטה מטה, שגאולתו עוד יותר ולהכניס זאת ולהוריד
ב-ג' וב-ה' דחנוכה ("שבשניהם היו עניני גאולה גם כפשוטם").  הייתה
שהם יורדים  מטה - וככל ומשם נמשכים ויורדים המעיינות עוד מטה
יותר,  דק  מ"ציור"  לצאת כך  לשם  שצריך הוכחה זוהי למטה,  יותר 
מתוך העצם, שהוא למעלה גם מהגבלה ו"ציור" זה.  ולהגיע לעומק יותר
למטה בארץ,  עד דורנו זה, "דור השביעי", שבו ממשיכים את השכינה
הימנו, בחושך עצמו, בתחתון עצמו, בשמאל  שאין חוצה בחושך ובחוצה

למטה בארץ.  עצמו, וגם

השביעי בדור גם
הרבה יותר,  וכאן עוד הקודמים, כמו בכל הדורות - צריכים כך לשם
"מהרקיע  לרקיע", אלא שהרי כאן מדובר לא רק על המשכה "מרקיע
גופא  ובזה ממש,  עצמו העצם את   - יותר  הרבה  הרבה שזה  לארץ",

מוסיף והולך כל הזמן. 
כבשמיני- - מוסר נפשו על כך עד הזמן שהרבי מלך המשיח שליט"א

והפדות הגיעו במיוחד ב"זאת  עצרת בשנת ה'תשל"ח, והניצחון והרפואה
ערך את סעודת ההודיה  (בשנת תשל"ח) עצמו  חנוכה", כאשר הרבי
כאשר "חזר לבוריו לגמרי") ומפליג אז בעניינו  הגומל (בדוגמת ברכת
יום זה, שהוא למעלה אף מן ה"הקפות" של שמחת-תורה  של המיוחד
ביותר  עמוקה  משמעות  לו  יש  זה  שיום  ובוודאי  בשיחה), שם  (עיין 

ושייכים אליו.  ומקושרים אלינו, המתקראים בשם חסידים
שהרי  - מלך המשיח לא מסתפק רק במה שהיה עד אז והרבי שליט"א
ה"תקופה  עד - יותר גדול  גילוי כשהחל אלא היה  לא  הצמצום  כל
ולמטרתו לתכליתו הענין  כל  הגיע  בהם  האחרונות,  בשנים החדשה"

שהוא  והעובדה מציאותו של משיח,  עצם  גילוי   - והנצחית  הסופית 
פניו בפועל ממש כדי שיוכל  כבר, ונמצא בגילוי, וצריך רק לקבל נמצא

בני ישראל מן הגלות.  את למלא את שליחותו ולהוציא
בפשטות ובחיצוניות. על-ידי אנשים  גם ביטוי חייב לבוא לידי זה כל
בפרסומי- במודעות, במדבקות, ונדחים", "אובדים  ואפילו  פשוטים 

מבטא את  זה - ודווקא בהכרזות ובכל צורה, דרך ואופן וכו' חוצות,
פועל  דווקא ממש, שהוא העצם האמת האמיתית והפנימיות דפנימיות,

ומיד ממש. והשלימה תיכף את הגאולה האמיתית

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו \ פרק ליום
מעשה ה.        הל' פרק
הקרבנות

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

הל' בכורים פרק ג-ה.  

פרק ו-ח.

ט-יא. פרק

פרק א-ב. בפרקים אלו. ויובל.. שמיטה פרק יב. הל'

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

ט-יא. פרק
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אסתר התינוקת מיה

כשמלך המשיח מורה הוראה...

גינזבורג הרב



גאולה שלשל  חנוכה
                                     * ערכות חנוכיות ונרות

                                     * עלוני הסברה
                                     * עלונים לילדים

                                     * פוסטרים "חנוכה שמח"
                                     * שלטי "חנוכה שמח"

       להזמנות: 052-895-9667

מתוצאות "המהפיכה הצרפתית"
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לא לייאש את עצמו
נשיאינו . . אשר כמו  ידועה הוראת רבותינו

לדעת  חסרונות עצמו, כן ההכרח שמוכרח לדעת
מו"ח  פתגם כ"ק גם מעלות עצמו, וכן מפורסם
הוא גם  לשון הרע ששלילת . . אדמו"ר ביחוד

ואחד הדברים  בהנוגע לעצמו, ובהנוגע לכל אחד
ישנה נפש  שהרי לכל אחד ואחד אמורים,

בשעת  אלקית חלק אלוקה ממעל ממש, ואפילו
היתה באמנה אתו... החטא

מתכסיסי  עיקר שרואים במוחש, שאחד ועוד
רגש של  הישראלי, הוא, לפעול באיש יצר הרע

שאין  שכיון ח"ו, ואחרי כן בא בטענה, יאוש
עולם הזה  אין לו להנזר מתענוגי ח"ו, הרי תקוה
ז׳תנט) (מאגרת וכו' וכו'. החומרי והבליו

העבודה לעזוב באמצע לא
שאין עליהם, עליו וזוגתו תחי', להעתיק  ...מובן

כיון שפרנסה כפשוטה ופרנסה דירתם מ...
לא-ל ובעזר  והרי תודה מצוי להם שם, רוחנית

(=ילדיהם)  הצליחו הם ויוצאי חלציהם השם
שי' בהפצת היהדות ובהפצת המעיינות 

בסביבתם ובמחנם הטהור, והמצב שבאמצע 
וטוב לבב  מתוך שמחה העבודה הם. שלכן

בזה, ובפרט ע"י אגודת נשי ובנות חב"ד,  ימשיכו
במתן תורה, שעל ידי הקדמת,  ועל דרך המבואר

לבית יעקב" - אלו הנשים - ורק  "כה תאמר
אחר כך, "ותגיד לבני ישראל" - אלו האנשים - 
לבשר  והשם יתברך יצליחם קיום, לתורה היתה
ז׳תנח) (מאגרת טוב בכל האמור.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

פרשת  האורחים מצרפת שהגיעו בשבת קבוצת
ב-770, לא שיערו שכך  וישב תשנ"ב לביקור

יתגלגלו הדברים.
הרבי שליט"א מלך המשיח  כניסתו, פנה עם מייד

פונה בצורה מיוחדת  כשהוא ועודד את השירה,
כלפיהם. גם בשיחות הקודש, שנאמרו באותה 

התוועדות ניכרה התייחסות מיוחדת ובלתי 
"המהפכה  רגילה כלפי מה שקיבל את הכינוי

הצרפתית"! מהפיכת היהדות שמתחוללת בצרפת 
בעשרות השנים האחרונות.

בזכותו של  שנתחוללה שמהפיכה זו, אין ספק,
הרבי שליט"א מלך המשיח, מניבה תוצאות 

וכפי שניתן  היהודים בצרפת, כל על ומשפיעה
לראות זאת בהקמת מוסדות התורה והחסידות 
ניתן היה  לא במדינה, שלפני כמה עשורי שנים

יהודיים לחינוך הילדים. למצוא בה בתי ספר

מהעבר טראומות
אחד מאותם פירות המהפיכה, ומי שבעצמו

זיס (61)  מסמל את המהפך, הוא הרב אליעזר
מנתניה.

דומה, כי לר' אליעזר השפעה ניכרת כיום על 
והוא  ארצה, מצרפת גדולים של העולים חוגים

כאחראי על אגף דוברי צרפתית  משמש כיום
חב"ד בעירו. חסידי בפעילות

קצרה  תקופה שואה, "נולדתי למשפחה ניצולת
סיום מלחמת העולם הנוראית, את  לאחר

לחוש  ניתן היה והשפעות המלחמה, תוצאות
הופניתי  לא מעולם בילדותי: בחינוך שקיבלתי

שהיו תחת השפעות  הורי, לחינוך יהודי אמיתי,
המלחמה, לא רצו בקיום המצוות והפגנת 

היהדות ברחוב.
בערה הנשמה היהודית,  בליבי יחד עם זאת,

לחפש משמעות לעובדת היותי יהודי,  התחלתי

ומחוסר ידע מתאים הגעתי לקורסים להגנה 
מפני אנטישמים. שסייעו לי בשמירה עצמית

חלום מגשימים
יותר מאוחר מאותם קורסים הגעתי בשלב

מישראל.  להשתלבות בפעילות של תנועות נוער
רעייתי,  זאת גם הקמתי את ביתי עם מישל ברוח
ילדי שנולדו חונכו לראות את אביהם מפגין  ושני
יהדותו וזיקתו העמוקה לישראל בכל מקום". את

אליעזר, הוא ר' הפעולות שעשה משלל כחלק
רדיו בעברית ששידרה בפריז  הקים תחנת

וסביבתה. כשביקש לבנות את לוח השידורים, 
שימלאו את משבצת  חב"ד בעיר פנה לחסידי

נענו בשמחה, כאן התחיל  היהדות, והם שידורי
הרבי שליט"א מלך המשיח. שלוחי עם הקשר
ללימודים  יותר העביר את בנו הגדול מאוחר

חב"ד בפרברי פריז, כשהילד מחדיר  בבית-ספר
לבית מושגים יהודיים. באותה תקופה הוא 

התחיל לשמור שבת ולהקפיד על כשרות.
"בשנת תשד"מ, הגשמתי את חלומי ועלינו 

כשנתיים בלבד.  בן הקטן נתניאל ארצה, כשבנינו
בתחילה שיכנו אותנו במרכז קליטה בנצרת 

דירה  כשבד בבד התחלתי לדאוג לשיפוץ עילית,
קודם. מספר שנים רכשתי בנתניה, אותה

הקשר מתהדק
לימודים ביקש בני להמשיך במסגרת כאן,

לבית ספר  שהיה רגיל, ושלחנו אותו דומה למה
ידידות  חב"ד במגדל העמק, מה שהוביל לקשרי

חב"ד  יו"ר ניידות נחשון דוד עם משפחת הרב
הקשר  נצרת עילית. בעיר מגורינו, שמפקדה

לנתניה הוא  במשך השנים, וגם כשעברנו נמשך
הפגיש אותנו עם ר' אבי טאוב מהפעילים בעיר, 
בידו בפתיחת "מרכז ממ"ש נתניה". סייענו שאף
שהתחילה בצרפת, נמשכה גם בארץ,  המהפיכה
ב"ה, לבית של חסידי חב"ד, שומרי  ביתינו הפך,

הפעילות הפוליטית בה  את תורה ומצוות.
התחלתי עוד בהיותי בצרפת והמשכתיה בארץ, 

בשלימות  למען תנועות שתמכו במוצהר הפניתי
הארץ ללא פשרות.

שקיבלתי מהרבי שליט"א מלך  מענות בעקבות
הפניתי את מאמצי  האחרונה, המשיח בתקופה

השונות, לארגון חדש  הפרלמנטריות מהתנועות
כל"י. שהקמתי תחת השם

דגש עיקרי בתנועה זו, היא הפניה לתושבי 
משיח  בעניני צרפתית, לעוררם דוברי הארץ,

בנושאים  העיקש במאבק וגאולה, ולשלבם
יהיו  הם הבוערים של שלימות הארץ, כך שגם
הרבי שליט"א  של המיידית להתגלותו מוכנים

מלך המשיח".

זיס ר׳ אליעזר

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח 
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

הודעה חשובה
התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה

שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

1                                         התקליטן החרדי מספר

מימון!! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה

צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336

   האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, מחלקת הפקות והוצאה לאור
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