
האמצעי אדמו״ר גאולת
יום חל כסלו, ט' זו, בשבת
האמצעי האדמו"ר הילולת ויום ההולדת
למחרת דובער. רבי מליובאוויטש,
יום את חוגגים כסלו, י' ראשון, ביום
מצויינים אלו ימים מהמאסר. גאולתו
חב"ד. במוקדי חסידיות בהתוועדויות
הצמח הרבי אמר האמצעי אדמו"ר על
אצבע, לחותני חותכים היו "אם צדק:

חסידות". אם כי דם פורץ היה לא

גאולה של חנוכה
החנוכה, חג פעילות לקראת
החג וערכות ההפצה עלוני לאור יצאו
והשלוחים הפעילים ידי על שיחולקו
ההפצה במרכז להשיג ניתן הארץ. ברחבי
מוצרי ושלל ענק חנוכיות לצד ממש,
16 מתתיהו רח' ניסא. ופרסומי החג
באתר או 077-5123-770 טל': ברק. בני

www.mamesh.org האינטרנט:

רמון התעופה בשדה חב״ד
בתחילת נחנך רושם, רב במעמד
התעופה בשדה חב"ד בית השבוע
ואישי רבנים אילת. - רמון הבינלאומי
חב"ד בית במעמד. חלק לקחו ציבור
מענה יתן ליפש, לוי הרב ע"י שמנוהל
משתמשי אלפי למאות יהודי ענין בכל
המקום בהכנת ויוסיף שנה, בכל השדה
משיח שליט"א הרבי פני לקבלת ואנשיו

ממש! בפועל צדקנו

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

פוליטי תרגיל בעקבות שנה, כשלושים לפני
בישראל. ממשלה היתה לא בו מצב נוצר ידוע,
בארץ שהתחולל הפוליטי המשבר של בעיצומו
עודד מר דאז, ישראל קול כתב הגיע הקודש,
המשיח מלך שליט"א הרבי את ושאל עמי בן

בישראל. ממשלה שאין זה מצב על לדעתו

מלך שליט"א הרבי לו עונה בזה", הטוב "הצד
באופן ממשלה שאין הזמן "שבמשך המשיח,
מקווה ואני שמיר. במר תלויים הענינים רשמי,
העם שלימות שתהיה בתוקף יעמוד שהוא

השטחים ושלימות
ביחד הארץ כל ושלימות
שזה עםשלימותהתורה,
ובהמשך בזה". זה תלוי
אינני "אני הוסיף:
בפוליטיקה. מתערב
שאני העיקר, והוא ועוד
ומיד שתיכף מקווה
הממשלה ראש יהיה
אבל צדקנו. משיח שם
עד הרגעים במשך
צריך אזי משיח, שיבוא
כפי השיטה שתהיה
שכל שלו שיטה שהיתה
אי שעל, אף השטחים,
ולעשות לוותר, אפשר

יהיה זה ידי על דוקא כי שלום, בדרכי זאת
כן שאין מה המדינה, ובסביבות במדינה שלום,
שיתנו וכמה סוף, לדבר אין לוותר כשיתחילו
שיתבעו ישראל שונאי של התיאבון יגדל יותר
היפך של לתוצאות דווקא יביא וזה ועוד, עוד

השלום". והיפך הנפש מנוחת

פז הזדמנות
המשיח מלך שליט"א הרבי אותנו מלמד וכך
המשבר על להסתכל
מולנו, הניצב הפוליטי
אנו כיום גם כאשר
מזה בו למצב עדים
מתפקדת שלא כשנה

בהזדמנות מדובר כי לדעת יש שנבחרה. ממשלה
עם יחד והארץ העם שלימות את לחזק פז

התורה. שלימות

העיקריות הסיבות אחת מהפרשנים, חלק לדעת
מצליח אינו מועמד שאף זה, למצב שהובילו
שהפוליטיקאים בכך טמונה ממשלה, להקים
מילתם' את 'שוברים כשהם להיתפס חוששים
שהדבר כמה עד שהצהירו. למה בניגוד ופועלים
הביאה הטכנולוגית ההתפתחות הזוי, נשמע
חלקית בצורה אפילו שפועל, מועמד שכל לכך
שהצהיר למה בניגוד
להתעמת נאלץ בעבר,
בעצמו שהוא דברים עם
בעבר אם לכן. קודם אמר
מקבלי לעצמם הרשו
על להסתמך ההחלטות
הציבור, של הקצר זכרונו
אינם הם שהיום הרי

זאת. לעשות יכולים

קו מיישרים
בתהלים הפסוק את
וצדק תצמח מארץ "אמת
מפרשים: נשקף" משמים
בארץ האמת "כשתתרבה
מן נשקף הצדק יהיה אז
עדים אנו כיום הארץ". פני על להראות השמים
בעולם, באמת הוספה של נוסף משמעותי לצעד
קו ליישר הנאלצים הדוברים כל ברצון לא אם גם
בתוך דווקא האמת, התגלות החדשה. למציאות
עם מזוהה שהיה במקצוע דווקא השקרי, התחום
הגאולה מסימני הינה והרמאות, השקר עולם
הזה, העולם בתוך - אז והשלימה, האמיתית
תתגלה האלוקית האמת נראית לא בו העולם

ית'. מציאותו

בהתוועדויות נרבה הגאולה, חודש זה חודש בימי
נשיאנו רבותינו תורת בלימוד נוסיף חסידיות,
לקראת והכנות בפרט. משיח של ובתרותו בכלל
מקום. בכל הגאולה אור להפצת חנוכה מבצע

כשהאמת
בעולם מאירה

אינני ״אני השלמויות. בשלשת להוסיף הזדמנות זו כי אומר המשיח מלך שליט״א הרבי בישראל? ממשלה אין
צדקנו״ משיח שם הממשלה ראש יהיה ומיד שתיכף מקווה שאני העיקר, והוא ועוד בפוליטיקה. מתערב
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ביהלומים שליחות - טאוב אבי ר'

(אבי) אברהם הרב השליח הטנקיסט לפטירת ׳שלושים׳ מלאות לרגל
בנתניה. צאנז גלי במלון מר-חשון כ״ח התוועדות התקימה ע״ה טאוב



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ויסמן שיחיו לבורעייתו ר' למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
תחי' רחל מרת עב"ג השידוכין בקשרי

שיחיו ממן פנחסורעייתו ר' הרה"ח למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ז"ל יוסף חיים ב"ר אלימלך ר'
ביגלמן

התשל"א חשון כ"ט נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכות

   
   
    
    
    
   
    
   
    
   
    
    
    

השמים שער וזה
יז) כח, (בראשית

הזה השער "עתיד אחא רבי אמר
בך". כיוצא צדיקים להרבה להפתח

"אין יוחאי: בן שמעון רבי אמר
גבוה מעלה של בית-המקדש
י"ח אלא מטה של מבית-המקדש
שער (18=) "וזה טעמא? מאי מיל,

השמים".

ליעקב הקב"ה שהראה מלמד אחר, דבר
ויירא ובנוי וחרב בנוי בית-המקדש
בנוי, זה הזה המקום נורא מה ויאמר
ממקדשיך" אלהים "נורא שכתוב: כמו

סח). (תהלים

זה "על שנאמר: כמו חרב, הרי זה ואין
עינינו" חשכו אלה על לבנו דוה היה
בנוי אלהים אם-בית כי ה) (איכה

שנאמר: כמו לבא, לעתיד ומשוכלל

קמז). (תהלים שעריך" בריחי חזק "כי
רבה) (בראשית

אבי בית אל בשלום ושבתי
כא) כח, (בראשית

"נטל לוי: רבי בשם דסכנין יהושע רבי
אבות של שיחתן הקדוש-ברוך-הוא

בנים: של לגאולתן מפתח ועשאן

והיה אמרת "אתה הקב"ה לו אמר
וברכות טובות כל חייך לאלהים לי
נותנן איני לבניך נותן שאני ונחמות

הזה, בלשון אלא

מים יצאו ההוא ביום "והיה שנאמר:
ביום "והיה יד) (זכריה מירושלים" חיים
את לקנות ידו שנית ה' יוסיף ההוא
ההוא ביום "והיה יא) (ישעיה עמו" שאר
ביום "והיה ד) (יואל עסיס" ההרים יטפו
(ישעיה וגו'" גדול בשופר יתקע ההוא
רבה) (בראשית כז).

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:14 16:00 ירושלים

17:16 16:16 תל-אביב

17:13 16:07 חיפה

17:17 16:18 באר-שבע

17:13 16:10 ניו-יורק

נשמר. ובנביא - תלואים ועמי :
יד). יב, - ז יא, (הושע

בירידה האמיתית המשמעות

מלך דבר

ויצא פרשת

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

03-658-4633 טלפקס
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

במקום "וישכב לישון יעקב עוצר לחרן בדרך
אבל שכב, "כאן המדרש אומר כך ועל ההוא"
שכב", לא עבר בבית טמון שהיה שנה י"ד כל
של בביתו שעמד שנה כ' כל אבל שכב, "כאן

שכב". לא לבן

היה "מה דעות שתי במדרש מובא לזה בהמשך
אומר: לוי בן יהושע "רבי לבן: בבית יעקב אומר"
אומר, היה תהלים שבספר המעלות" "שיר ט"ו
היה תהלים ספר כל אומר: נחמני בר שמואל רבי

אומר".

המעלות שיר 15
מכיון אומר"? היה "מה השאלה משמעות מהי
לבן בבית - גלות של במצב אז היה שיעקב
כוחו, בכל לבן של הצאן עם עוסק והיה הארמי,
לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' "כל כך כדי ועד
אומר" היה "מה השאלה מתעוררת ולכן שכב"
בהיותו מעמד להחזיק כדי יעקב עשה מה –

בגלות?

שבספר המעלות שיר "ט"ו במדרש עונים כך ועל
ניתן כך ידי שעל תהלים") ספר "כל (או תהלים"

הגלות. על להתגבר הכח לו

שבספר המעלות שיר "ט"ו בין הקשר מהו
לבן? בבית יעקב של למצבו תהלים"

של להסתלקותו אבינו יעקב של לידתו בין
ושיעקב שנה, עשרה חמש היו אבינו אברהם
כדי תהלים" שבספר המעלות שיר "ט"ו את אמר
אברהם אבותיו, של הזכות את עצמו על לעורר
לבן. בבית הקשיים על להתגבר ובכך ויצחק,
אברהם אלוקי אבי אלוקי "לולי יעקב וכדברי

לי". היה יצחק ופחד

העליה בשביל ירידה
להבין: יש אך

בשם נקראים שבתהלים המעלות שיר ט"ו
כן, ואם לשמחה, קשורים שהם היינו "שיר",
במצב שהיה בעת שיר לומר יעקב יכול היה כיצד

גלות? של ירוד כה

לבית יעקב ירידת שכל הוא, לכך ההסבר אלא
כך שאחר כדי עליה" לצורך "ירידה הייתה לבן
שיעקב ומכיוון מאוד", מאוד האיש "ויפרוץ יהיה
– הירידה כל של והתכלית הסוף את כבר ראה
היה הוא לכן – כך אחר שתצמח הגדולה העליה
"שיר אמר שהוא עד גדולה בשמחה אז כבר נתון

המעלות".

וכך בתחילתו, בהדגשה ביטוי לידי בא דבר כל
מהירידה כתוצאה הנגרמת העליה – בעניננו גם
המעלות": "שיר בתחילת ומודגשת נמצאת –

וכי שלום "אני הוא הראשון המזמור של סיומו
מעונין שהוא שלמרות – למלחמה" המה אדבר
שזוהי – למלחמה" "המה זאת בכל בשלום,
והסתר העלם יש כאשר הגלות, זמן של המלחמה
אומר הוא וכאשר ה', לעבודת ומפריע שמונע
את יותר מדגיש זה זה, מצב על המעלות" "שיר
המלחמה. באמצעות שנגרמת העצומה העליה

בילבולים אין
של למצב עצמו את להכניס אסור ליהודי כי
לידי תביאנו "אל לבקש עליו – ולהיפך נסיונות,
יהודי כי שלום" "אני הפסוק אומר ולכן ניסיון",
למרות אך ונסיונות, מלחמה ללא בשלום מעונין
"המה של מצב הקב"ה עושה לפעמים זאת
יגיע שיהודי כדי נסיונות, של מצב – למלחמה"

הנסיון. ידי על שבאה לעליה

זו לא המעלות": "שיר המלך דוד אומר זה ועל
מעבודת אותו מבלבלים לא שהנסיונות בלבד
שאת ביתר כח בה מוסיפים הם אדרבה, אלא ה',
ל"שיר". אותו מביא שזה כך כדי עד עוז וביתר

של והתכלית במטרה שמתבוננים זה ידי ועל
מגיעים החושך" מן האור "יתרון הירידה כל
הגאולה – זה שאחרי והתכלית לשלימות
במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית

ממש. ומיד ותיכף בימינו

(124 ע׳ כ׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
האמצעי, אדמו"ר של ההילולא והיום הולדת יום כסלו ט' לרגל

גאולתו. חג כסלו, י' יום ולרגל

האמצעירחובות הנהר של אדמו"ר האמצעי אדמו"ר של הנהר רחובות

עצמו כסלו בחודש החסידות תורת בגילוי
באופן וגשמיות רוחניות של החיבור נפעל -
אדמו"ר של החסידות גילוי אופן על-ידי מיוחד

האמצעי1;

באופן הי'ה חב"ד חסידות תורת שגילוי ידוע
ופעל גילה נשיאינו מרבותינו אחד וכל מסודר,
ההתגלות לסדר בהתאם בגילוי, ודרך שלב עוד
ואיזהו זה שמיהו [אף-על-פי חדש שכל של
אבל החסידות, מאורות בין ולחלק להיכנס

דרגת הוא הזקן אדמו"ר הדרגות]: את גילו עצמם נשיאינו רבותינו
של באופן החסידות ענייני את גילה הוא - החסידות תורת של חכמה

נקודה.

(נקודת הנקודה את הביא - הבינה דרגת - האמצעי אדמו"ר אחריו
והתרחבות, להתפשטות עד והשגה, בהבנה רחב בביאור החכמה)
ממעין הנמשכים (בינה) הנהר מי בדוגמת בינה2, של הנהר" "רחובות
בדרושי שרואים וכפי ומתפשטים. מתרחבים הם שבנהר אלא (חכמה),
בגילוי אצלו באים הזקן, אדמו"ר של החסידות שעניני שלו, החסידות

ובהתרחבות3. בהתפשטות רב,

- דידן ובנידון המושכל, עם השכל יחוד את בשלימות לפעול בכדי
– החסידות תורת לימוד על-ידי ה" את "דיעה עם האדם שכל יחוד
של באופן בינה, של הבנה גם החכמה, בנקודת להשגה בנוסף נדרשת

התרחבות.

והעולם) (אלקות וגשמיות רוחניות של ליחוד בנוגע גם מובן זה דרך ועל
שבנוסף על-ידי-זה נפעלת בזה שהשלימות חסידות, על-ידי שנעשה
אדמו"ר של הבשריים בחייו גם מתבטא שהדבר [כפי בינה גם יש לחכמה
לחותני חותכים היו "באם עליו: הצמח-צדק דברי כידוע4 האמצעי
- הגשמיים שחייו דהיינו, חסידות", אם כי דם פורץ הי'ה לא אצבע,

. (רוחניות)]6 חסידות הי'ה - עצמו הנפש"5 הוא "הדם שלו, הדם

רק (אינם בינה של הנהר" ש"רחובות משום הוא לזה שהטעם לומר, ויש
משורש נמשכים שהם) משום אלא החכמה, מנקודת ולמטה התפשטות
רוחניות לחבר בכוחם יש לכן העצמי, במרחב מחכמה), (שלמעלה הבינה
העצמי המרחב של הגילוי [ואדרבה: משניהם. למעלה בהיותם וגשמיות,
במרחב ענני י-ה קראתי המיצר "מן למטה, העבודה על-ידי דוקא בא

. כנ"ל] י-ה",

(351-3 ע' התוועדויות ה'תשנ"ב, כסלו, ט' ויצא, (ש"פ
_______________

וש"נ. ,349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה להלן, בהבא .1

ועוד. א. קמב, זח"ג ראה .2

הוא חידושו עיקר אבל החסידות, בתורת גדולה הרחבה מצינו הצמח-צדק אצל גם .3
חסידות עניני של והתיווך ההשוואה וחסידות, דנגלה החיבור ( - הדעת (בספירת
הוא, האמצעי אדמו"ר של החידוש ואילו כו', הנגלה תורת עם וכו' אדה"ז בדרושי

בפועל. כנראה אדה"ז, בדרושי המובאות בהנקודות רחב וביאור גדולה התרחבות

שלט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי - הקבלה ע"ד בזה הבאור .79 ע' תש"ד השיחות ס' .4
כג. יב, ראה פ' .5

אברכים שני שכאשר רצונו כי פתגמו, כידוע החסידים. על בפעולתו מודגש וכן .6
ועתיק אריך בענין ,(52 ע' תש"א השיחות (ס' חסידות ידברו בשוק, יחדיו נפגשים
יבינו שאברכים - :(13 (ע' תש"ג השיחות וב' (השני')). ה' הערה פ"א ח"ב רבי" ("בית
חסידות שילמדו זה על נוסף היינו, סיפוק". מכך לו יהי'ה האצבעות, בחמשת כמו בכתר
בכח כי - שביד הגשמיות אצבעות בהה' כמו בזה ויבינו בשוק, גם בזה ידברו (בשכל),

וגשמיות. רוחניות ועולם, (אלקות) חסידות בשלימות לחבר הבינה

igrot.com ה"אגרות.קום" אתר
לוגוב שלום הרב של בניהולו
האתרים אחד הינו חב"ד, מכפר
לכתיבת ביותר המבוקשים
והדרכה עצה ברכה, בקשת
המשיח, מלך שליט"א מהרבי

קודש. האגרות באמצעות

לברכות זכו כבר אנשים רבבות
החיים תחומי בכל וישועות
גם כמו האתר, באמצעות
הטלפון במכשיר באפליקציה

החכם.

בעלי מדווחים תמיד לא
זכו להם המופתים על המעשה
אך הקודש, באגרות הפניה ע"י
את הזוכרים גם יש לעיתים
והם הניסים, פרסום חשיבות

ומדווחים. חוזרים

מספר מה" זמן "לפני
לוגוב, שלום הרב
הודעה "קבלתי
יחיא הודיה ממרת
היא בה גת, מקרית
לה' להודות ביקשה
הנס פרסום ע"י
לאחר לה, שארע
מהרבי הברכה בקשת

באמצעות המשיח, מלך שליט"א
קודש". האגרות

הודיה שמרת שנים כמה מזה
כדי מתאים לשידוך מצפה
בישראל, נאמן בית להקים
בדרכים בנושא פועלת כשהיא
אלה שנים במהלך המקובלות.
שידוכים הצעות עם נפגשה
קבלות עצמה על קבלה שונות,
אך טובות, החלטות שונות,

הצלחה. ללא לפועל,

כאשר כסלו, בחודש זה היה
הפגישה שידוך. הצעת לה הוצעה
חג כסלו, י"ט לערב נקבעה
בעל הזקן, אדמו"ר של הגאולה
ממאסרו ערוך, והשולחן התניא
השנה לראש גם הנחשב ברוסיה,

החסידות. תורת של

חודשים לאחר זה "היה
שידוך מהצעות לגמרי יבשים
הודיה. מספרת מתאימות",
מביתי שיצאתי לפני "כשעתיים
מאוד, יקרה חברה אלי התקשרה

זמן, הרבה די דיברנו שלא
היא שנה חצי שלפני לי וסיפרה
מלך שליט"א הרבי את שאלה
מה קודש" ב"אגרות המשיח
זיווגי… את לזרז כדי לעשות

שכדאי צוין שהתקבלה בתשובה
כסלו, י"ט בערב סעודה לעשות
והובטח כסלו, י"ט גאולת לכבוד
בדיוק זוכרת (לא זיווג על שם

הלשון). את

רצתה לא שבזמנו אמרה, חברתי
שזה משום זה, את לי לספר
רצתה ולא רחוק, עדיין היה
ערב הוא הערב אבל לייאש…

התקשרה. ולכן כסלו, י"ט

פרטית שבהשגחה לה אמרתי
עוד אכן אני מדהימה,
לפגישה.. יוצאת מעט

בהלם, היתה חברתי
ממש שזו ואמרה
גלויה, פרטית השגחה
כדאי מקרה, ובכל
לעצמי אפילו שאעשה
"ברכות" "סעודת
יציאתי. טרם קטנה,

חיפשתי בזריזות
העץ, פרי תירוש, יין עוגה,
שברכתו ומאכל האדמה, פרי
ושוב אכלתי, ברכתי, "שהכל".

לפגישה… ויצאתי ברכתי,

ממש אבל הזוי, קצת נשמע
לא לגמרי שזה הרגשתי
בגיל כי הזוי, נשמע במקרה…
תפילות, אין-ספור אחרי ,28
כבר שווא, ותקוות סגולות

להאמין… התקשיתי

נפגשתי שאיתו הבחור כן… אז
היה אכן ערב, באותו לראשונה
זמן הרבה כ"כ חיכיתי לו הבחור
וכל רגע כל שווה היה (והוא
ה' ברוך וזכינו ציפיה. של שניה
בשנה כסלו י"ט ובערב להינשא,
את ב"ה חגגנו הפגישה, שלאחר

שלנו". הבית חנוכת

עדי בנין זה יהא איחולינו,
עדי יבורך, ישרים בדור עד
והשלימה, האמיתית הגאולה

ממש. בקרוב

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

טו. פרק מכירה. הלכות

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

ב-ד. פרק עניים. מתנות הלכות

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרקים אלו. בפרקים תרומות.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הגאולה בחג גאולה

שמה אומרים עצמם הם שהרי והראיה,
מהגויים שהתרשמו בגלל הוא זאת שעושים

יתרשמו שוב לחץ עוד כשיבוא כך אחר אז וכו', לחץ ושיש
בעבר, בפועל זאת שראו וכפי סוף, לדבר ואין העולם, מאומות
תשנ"ב) שבט (י' נוסף. לחץ גורר זה הרי ללחץ שכשנכנעים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לחץ גורר לחץ
המשיח" לימות להביא חייך ימי "כל

פרטי בכל - עצמו יום ובכל חייך, ימי ובכל העבודה עניני "כל
המשיח" לימות ב"להביא חדורים להיות צריכים היום ושעות

ה'תשנ"ב) שרה חיי (ש"פ

היום את לפתוח
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי עם:

באתר: ראה בנושא להרחבה
www.hageula.com/study/law/15032.htm

בחתונה הזוג
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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

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים

בפאריז המוסדות של הנס

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השלוחים בכינוס ההצדעה מעמד של בליבו
מלך שליט"א הרבי שליח לדבר עלה העולמי,
מנהל פבזנר, יצחק יוסף הרב בפאריז, המשיח
השלוחים את ששיתף "סיני" החינוכית הרשת
האחרונה בשנה שאירעו המופלאים בניסים

בצרפת. חב"ד של החינוך מוסדות לבניני

חב"ד הקימה חינוך מוסדות קריות שלש
נבנה 'סיני-ליובאוויטש' הראשון הבנין בפאריז.
שנה) שלושים (לפני תשמ"ט הבנין' ב'שנת
שליט"א הרבי אל מובא המבנה של כשהדגם
הדגם את אצלו שישאירו שביקש המשיח, מלך
בהמשך חב"ד. לספריית בהמשך מועבר כשהוא
מנחם' 'היכל החינוך קרית תשנ"ו בשנת נבנתה

'כי-טוב'. החינוך קרית ובתשס"א

נשכח הבלתי רבה היה המוסדות את שבנה מי
פבזנר, הלל הרב בצרפת, חב"ד קהילת של
מלך שליט"א לרבי הביא תשנ"ב שבשנת
וכל 'הבנין באומרו: הבנין, מפתח את המשיח

לרבי'! שייך שבתוכו מה

הרביעי הבנין בניית הושלמה האחרונה, בתקופה
סיני מוסדות רשת כיום, הלל'. 'בית שנקרא
למעלה ולתפארת לשם השם ברוך מאכלסים
השכבות הגילאים, מכל תלמידים מ-2,500

והחוגים!

רגל פשיטת
למצב המוסדות הגיעו שנה כחמש-עשרה לפני
הבנינים כל ועיקול רגל פשיטת של ל"ע קשה
קריסה בסכנת היה הכל המשפט. בית ידי על

למכירה. עמדו והמוסדות

הברונים למשימה נרתמו המוסדות להצלת
סוציאל' ה'פונד וראשי רוטשילד למשפחת
כולל הבנינים את שקנו הספר, בית מידידי וכמה

וכו'. המוסדות הנהלת

רפורמות לעשות נסיון נעשה השנים בהמשך
כשבשלב חב"ד, ספר בבית הרוחני בצביון ולפגוע
שגרם מה ההנהלה, חברי כל פוטרו אף מסוים

לעזוב... רבים לתלמידים

שמיימית ישועה
לא פבזנר, הרב מספר תשס"ט, שבט יו"ד "בערב
בהוצאות מעמד להחזיק החדשים המנהלים יכלו
והעבירו התלמידים, מספר ירידת לנוכח הגדלות
ב"ה כמקודם. המנהלים לידי חזרה המוסדות את
תומכים וכן ניתווספו, ותלמידים השתפר המצב
לפרוע ב"ה הצלחנו בטוח, אבל לאט חדשים.
הכריז המשפט שבית עד החובות, כל את כמעט

שהיו. המשפטיות ההגבלות כל את שמבטל

כשאנו זרות, בידים עדיין נשארו הבנינים אך,
ועוד... שכירות, דמי חודש כל לשלם צריכים
הבנינים. לפדיון במבצע לצאת להחלטה הגענו
כשכבר ארוכה, תקופה ומתן ומשא זמן לאחר
– בחזרה הבנינים את למכור מוכנים היו

סירבו המוסדות) מצב את (ביודעם הבנקים
לקניה. משכנתא להעניק

שמיימי, באופן הישועה הגיעה פתאום ואז
במדינה שליח של בזכותו אריבער', 'לכתחילה
של שותפו עם קרובה היכרות לו שיש אחרת,
הלה השליח בקשת פי על רוטשילד. הברון
כל את לנו למכור והוסכם בינינו, פגישה אירגן
כשהתשלומים משתלם, במחיר בחזרה, הבנינים

ריבית! ללא שנים לכמה פרוסים

הודיה סעודת
על סופית חתמנו סיון כ"ח הבהיר ביום
בעליהם לידי וחזרתם הבניינים ופדיון קניית

המשיח! מלך שליט"א הרבי - האמיתיים

ידעה לא בפריז היהדות חוגי בכל השמחה
לביתו הגיעו ותומכים רבנים שלוחים גבולות.
חסדו, גודל על לה' להודות פבזנר הרב של

הבנינים. פדיון של נצח' ה'דידן את ולחגוג

של גדולה משלחת יצאה המאורע, לרגל אגב,
המוסדות, תומכי עשרות
והרב השלוחים עם יחד
אלול בחודש שהגיעו פבזנר,
סעודת של למעמד האחרון
סופר שם ב-770 הודיה
עם ברוב באריכות, הנס
ורבנים אורחים ובהשתתפות

שליט"א. חשובים

יוסף הרב מסיים סיפורו את
בכל רואים כי מהדהד, במסר פבזנר יצחק
למרות אחר, לשליח לסייע נרתם ששליח פעם
הענינים כיצד קשר, להם היה לא שמלכחילה
להבאת פועלים כך מהמשוער. למעלה מצליחים

והשלימה. האמיתית הגאולה

השפעה חוסר הצלחה, חוסר
ליצלן) (=רחמנא ר"ל מצליח שאיננו שכותב ...ובמה
חיים, תורת בתורתנו מקומות מכמה מובן - דבר, בשום
לחשוב ואפילו כן, לאמר הישראלי איש על אסור אשר
שיסוד כיון הבריא: משכל גם הוא ומושלל האמור, בתוכן
תצא לא עליון ומפי פרטית, בהשגחה הכל אשר אמונתנו
מה כל דין, הפסק ידוע האמור כל על ונוסף ח"ו, הרעות
בכמה המבואר פי שעל אלא עביד. לטב רחמנא דעביד
והבטחון, האמונה בענין יותר שמתחזקים ככל מקומות,
לטב רחמנא דעביד מה כל כנ"ל, אשר, התיכונה, ובנקודה
גם האמת את רואים יותר, ובמוקדם גדולה במדה עביד,
קדישא, לתניא אשר ענינים מפתח (ע"פ ועיין במוחש,

בתניא. בזה המבואר קה"ת), הוצאת

השיעורים שלשת שמירת על לעוררו אתי מקום וכאן
פעמים כמה שמענו אשר הידועים, ותניא תהלים דחומש

הם ששוים זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק
לעיל. להאמור וגם ענינים, לכמה וסגולה נפש, לכל

משביע שאינה כו' פלוני של הנהגתו אודות שכותב במה
לשתוק. ומוכרח כלל רצון

ודבור ישנם, השפעה אופני שכמה במוחש, ורואים ידוע
ישר, באופן דבור ובפרט יעיל, הכי אופן הוא תמיד לא
איד א אז והשו"ע, התניא בעל הזקן רבנו שהודיענו וכיון
אלקות פון אפגעריסען זיין וויל ער ניט און קען ער ניט
מאלקות) נפרד להיות חפץ ואינו יכול אינו ישראל (בן
סוף גירושין הלכות הרמב"ם דין בפסק גם הנ"ל ומרומז
על גם להשפיע דרך איזו שישנה בודאי הרי ב', פרק

ומצאת. ויגעת לחפשה, שצריך אלא הנ"ל,

להשפיע הדרך הרי רבות שפעמים בזה, כללית ונקודה
או ישיר באופן מאשר ידידים, ע"י בעקיפין, יותר יעילה
ז׳קמח) (מאגרת קרוביו... ע"י
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