
גאולה של אור
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
השלוחים יצאו החנוכה בחג המשיח,
יהודי. לכל האור להבאת והפעילים
הערים במרכזי המוצבות הענק חנוכיות
והשבים, לעוברים הנס פרסום את יביאו
- האור שיירות ינועו כשבמקביל
בבתי מוארות. חנוכיות ועליהם רכבים
הקשיש מרכזי המאסר, בתי הרפואה,
הנוכחים, עם הדלקות יערכו וכדומה
הבטחון ומטות צה"ל בבסיסי גם כמו
על המופיע החג מסר במרכז וההצלה.
הגאולה אור והחנוכיות: העלונים גבי

והשלימה. האמיתית

התניא לפניני חדש כרך
ממכבש חדש כרך יצא אלו בימים
והאמונה היחוד שער על י"ג כרך הדפוס,
לספרים מצטרף הכרך ג-ו, פרקים
כל על התשובה, אגרת על יצאו שכבר
שער של הראשון והחלק אמרים לקוטי
התניא פניני סדרת והאמונה. היחוד
הרב המשפיע ע"י נכתבה הפופלארית
להשיג ע"ה. גינזבורג יצחק לוי חיים

נצח. דידן - טבת ה' בירידי

בחיפה לישיבה שנה 20
הש"ס סיום שכלל מיוחד במעמד
השבוע צויינו התלמידים, אחד ידי על
חסידי ישיבת להקמת שנה עשרים
עם יחד בחיפה, ליובאוויטש חב"ד

הישיבה. וראש הרבנים

טובות חדשות

את להאיר - חנוכה

הגאולה באור העולם

חג ימי את המלוות הברוכות מהתופעות אחת
הזהות העצמת הינה האחרונות, בשנים החנוכה
במקומות דווקא כולו. בעולם המוגנת היהודית
להסתיר רבים יהודים בעבר רגילים היו בהן
מלך שליט"א הרבי הציב והזדהותם, זהותם את
מקום, שבכל הנאמנים שלוחיו ידי על המשיח,
בעולם, עיר בכל המאירות הענקיות המנורות את
אירועי ואת גביהן על החנוכיות עם האור שירות

החג. לרגל החגיגות

להסתיר צורך מרגישים רבים אנשים בו בעולם
והזדהותם זהותם את
חג ניצב האישית,
כש"פרסומי החנוכה
מרכיב הינו ניסא"
את ומציב בו, עיקרי
לומר, דווקא הצורך
דווקא להצהיר, דווקא
שכולם - להזדהות

ידעו.

הזהות מקעקעי
דווקא נקבע לחינם ולא
הנס. לפרסום זה חג
מלכות מגזירות אחת
ידי על המוזכרת יון
"כתבו היתה: החכמים

באלוקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם
עזיבתכם על ובמוצהר בפומבי נא הזדהו ישראל".

והמצוות. התורה דרך את

את עימהן הביאו היוונים גזירות תוצאות ואכן,
צורתם את המשנים אנשים ההתיונות, תופעת
כמותם נוהגים כיוונים, ומזדהים החיצונית

כמותם. ונראים

דבר של בסופו שהביאה היא זו, פומבית הזדהות
הרד נס להנפת גם
ההמונית והתתלכדות
האמונה סביב בחזרה
ישראל. אלוקי בה'
שהגיע יווני חייל אותו

התושבים, את בכנסו ביקש מודיעין, לכפר
של הפסול, ההקרבה במעשה שיצהיר מי למצוא
היונית. והדרך השיטה קבלת את הטמאה, החיה
אלא בגזירותיה, מסתפקת לא יון ממלכת
הפומבי. - הסמלי ההצהרה מעמד על מתעקש

חרבו ובהינף הגדול, הכהן מתתיהו הגיע כאן
עוד נסתתר לא - המחשבתי המהפך את סימל
ה', לחילול בשתיקה אפילו נסכים ולא במערות,
כמוכה "מי בקול שיקרא גדול דגל יונף מעתה

אלי! לה' מי - ה'" באלים

הזהות מקעקעי
חלפו, שנים אלפי
על שומר ישראל עם
ואינו היהודית המסורת
ועל זהותו על מוותר
שפגעי אלא אמונתו,
למסר גורמים הזמן
וישנם לחלחל המתירנות
או שמתביישים יהודים
על להצהיר חוששים
היום, גם וכאז אמונתם.
הרבי הגדול, המנהיג ניצב
המשיח, מלך שליט"א
הזהות להעצמת הקורא
ולפרסום היהודית
מרכיב ובאתו והגואל. הגאולה בשורת של מסיבי
ההתגלות שלב את מלווה ניסא', 'פרסומי פרסום,

כולו. בעולם הגואל של זהותו ופרסום

אלו, המוניות בפעולות חלק ניטול החנוכה, בימי
המשפחתיות ההתכנסויות את גם נשכח ולא
ובעיקר לילדים, החנוכה דמי מוחלקים בהם
איתנו שעושה והנפלאות הניסים מסופרים בהם
עם ניסי הזה", בזמן ההם, "בימים הקב"ה,
זוכה להם והנפלאות והניסים ימיו לאורך ישראל
מזרז אלו, ניסים פרסום יום. היום בחיי אחד כל
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את ופועל
ותיכף והשלימה האמיתית בגאולה ממש בפועל

ממש. ומיד

ניסא פרסומי
הגאולה ובשורת
נועד ניסא״ ״פרסומי העיקרי כשמסרו החנוכה חג ניצב היהודית, הזהות הסתרת מגמת מול דווקא
המשיח מלך שליט״א הרבי של ובשורתו הוראותיו הפצת עם יחד הפנימית, הזהות את להעצים
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רוסיה בבירת המשיח מלך

עם ענק, פרסומת מוסקבה בלב השבוע החושך. במקום האור נצחון
החנוכה. חג ימי לקראת המשיח, מלך שליט״א מהרבי וידאו



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

בית – בלום וטובה מאיר ראובן ר' למשפחת
בקשרי יצחק יעקב הת' הבן בוא לרגל שמש,
חיים ר' למשפחת מושקא חיה עב"ג השידוכין
לציון. ראשון – רוכורגר ואסתר צבי

של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן

שיחיו ורעייתו גיא ר' למשפחת
זהבי

הבן של המצווה בר חגיגת לרגל
שיחי' מענדל מנחם הת'

זמן של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב טובמזל מזל

  
    

    

    

  

  

   

   

   
  

...ויאמר מידם ויצילהו ראובן וישמע
הבור אל אתו ...השליכו נפש נכנו לא
יג) כה, (ויצא

עושה שכשהאדם ארץ, דרך תורה למדתך
שאילו שמח. בלב אותה עושה יהא מצוה
אחריו כותב שהקב"ה ראובן יודע היה
בכתפיו מידם", ויצילהו ראובן "וישמע
היה לשעבר אביו. אצל ומוליכו טוענו היה
אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
והקב"ה ומשיח אליהו כותב? מי ועכשיו...
שמעוני) (ילקוט חותם.

א) לח, (וישב יהודה וירד ההיא בעת ויהי

יוסף, של במכירתו עסוקין היו שבטים
ויהודה ובתעניתו בשקו עסוק היה ראובן
של אורו מביא והקב"ה אשה לו ליקח ירד
שלמא, נחשון, רם, חצרון, (פרץ, משיח.

ושלמה). דוד ישי, עובד, בועז,
שמעוני) (ילקוט

דכליא עד ... חמה משתשקע מצותה
ב) כא, (שבת דתרמודא ריגלא

שמים במלכות המורדים הם תרמודאי
חנוכה נר וע"י מורדת), אותיות (תרמוד
ובשניים: דתרמודאי, ריגלא כליא נעשה
הרי־ את ומבטל מכלה חנוכה נר שאור א.
פועל חנוכה נר שאור ב. דתרמודאי. גלא
ברי־ גם הנפש), כלות מלשון (כליא כליון
מורדים שהיו אלה שגם דתרמודאי, גלא

הנפש. כלות לבחינת יבואו

חוצה, המעיינות להפצת בנוגע מובן מזה
ירוד, הכי חוצה של במצב שהם אלה שגם
ע"י הנה ר"ל, מרידה של ענין גם כולל
כל מתבטלת חוצה, המעיינות הפצת
היעוד: קיום עדי כמורדים, מציאותם
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת
"אז ט) ג, (צפניה - מזה ויתרה ב) יג, (זכריה

אחד".. שכם לעבדו עמים... אל אהפוך

שיחות) (ליקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:19 16:04 ירושלים

17:20 16:20 תל-אביב

17:18 16:10 חיפה

17:22 16:22 באר-שבע

17:17 16:13 ניו-יורק

(עצוס ינבא. לא מי ה'- אמר כה :
ח). - ו ב,

לירידה רפואה מקדים

מלך דבר

וישב פרשת

וישב

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

מועדי כל כי הקדוש, השל"ה שאומר כלל ישנו
שקוראים השבוע לפרשת קשר להם יש השנה
הגאלה חג - בענייננו גם וכך להם. בסמיכות
קשר לו יש וישב, פרשת בשבוע שחל כסלו י"ט

השבוע. לפרשת

בשלווה" לישב יעקב "ביקש – וישב פרשת
של מצב כשנהיה – כסלו י"ט בדוגמת היא –
הגאולה לאחר הזקן אדמו"ר אצל ושלווה מנוחה

ממאסרו.

למצרים לירידה הכנה
להבין: צריך אבל

והתיישבות) (מנוחה "וישב" הפרשה שם כיצד (א)
מכירתו על המדברת הפרשה, (רוב) תוכן עם תואם
וישב פרשת כיצד ו(ב) למצרים?, וירידתו יוסף של
תחילת על בה מדובר כאשר כסלו י"ט עם קשורה

מצרים? לגלות ישראל בני של הירידה

השבוע: בפרשת ביאור הדורש נוסף דבר

יוסף מכירת בסיפור עוסקת פרשתנו עיקר
מפסיקה הפרשה, בהמשך אך למצרים, וירידתו
תולדותיו על ומספרת יוסף של מסיפורו התורה
כך ואחר וכו', וזרח פרץ לידת תמר, עם יהודה של
יוסף של בסיפורו וממשיכה התורה שוב חוזרת

יהודה של סיפורו של הקשר מה להבין וצריך –
לכאן?

היוו וזרח פרץ שלידת הוא לכך ההסבר אלא
שאומר וכמו למצרים, יוסף לירידת והקדמה הכנה
יוסף של במכירתו עסוקים היו "שבטים המדרש
היה והקב"ה אישה, לו ליקח עסוק ויהודה ..
לצאת (שעתיד המשיח מלך של אורו ובורא עוסק
ליוסף נתנו וזרח פרץ לידת דהיינו: – מתמר)"
שעוד – למכה" תרופה "הקדמת כמו – הכח את
של "אורו את יהיה כבר למצרים, ירידתו קודם
את ולעשות לרדת הוא יוכל שכך המשיח", מלך

למצרים. עבודתו

לבן האחר את להפוך
הקודש אל מהחול להוסיף היא "יוסף" של עבודתו
בשמו וכמרומז לקדושה, החול עניני את ולהפוך
– אחר" בן לי ה' "יוסף – הוספה מלשון "יוסף"
נעשית זו ועבודה ל"בן". ה"אחר" את שהופכים

הגדרים. כל פריצת – "פרץ" ידי על

מופיע פרץ לידת של הסיפור מדוע יובן זה ולפי
הוספה כי למצרים, יוסף ירידת סיפור באמצע
בעת דווקא מודגש "פריצה", של באופן אמיתית
מוסיפים שם שגם במצרים, – למטה שנמצאים

הניצוצות כל את ומעלים הקודש אל מהחול
משאר (בשונה למצרים ירד יוסף ולכן לקדושה.
"להתנתק" בכדי צאן רועי שהיו והשבטים האבות
עניינו יוסף כי באלוקות) ולהדבק מהעולם

הקדושה. אל מהחול "להוסיף"

עליך ("פרצת פרץ מלידת יוסף קיבל לזה הכח ואת
תיעשה במצרים יוסף של שעבודתו כדי פרץ"),

הגדרים. כל פריצת של ובאופן בשלימות

היום ועד מאז
לתוכן הפרשה שם תואם איך יובן גם זה ולפי

הפרשה:

יכול היה שזה ולמרות בשלווה, לישב ביקש יעקב
שנים תשע (במשך כנען בארץ בהיותו להתקיים
יעקב, הסתפק לא לבן), מבית חזר שיעקב מאז
אחר", בן לי ה' "יוסף - "להוסיף" שרצה מכיוון
עשרה בשבע גם בשלווה" "לישב ביקש הוא ולכן
בשלימות "הוספה" כי מצרים, בארץ שחי השנים
במצרים, – למטה נמצאים כאשר גם (כנ"ל) היא
"פריצת של ובאופן "בשלווה" חי יהודי שם שגם
הייתה למצרים יוסף שירידת מובן ומזה גדר",
בשלימות. בשלווה" "לישב יעקב מבקשת חלק

כן גם הוא שעניינו כסלו, לי"ט הקשר גם וזהו
חסידות ותורת המעיינות הפצת ע"י "הוספה"
כמו ואלוקות לקדושה העולם והפיכת חב"ד,
הופצו ידם שעל נשיאנו רבותינו ע"י שנעשה
כבר עומדים שלכן העולם, פינות בכל המעיינות
ומייד תיכף – פרץ – צדקנו למשיח מוכנים

ממש.

תנש״א) וישב ש״פ שיחת (ע״פ



אביב תל תמימים", "דרכי ישיבת ראש אפרגון, אבישי מאת:

ישראל לטובת עצום שינוי
הגאולה, חודש כסלו חודש של אלה בימים
ראש נבחר בלונדון, משיח קונגרס בפתיחת
יריבו על סוחף בניצחון ימני בריטי ממשלה

האנטישמי.

שהיו בבחירות הלייבור מפלגת של מפלתה
עם לטובת גדול נס הינה חמישי, ביום בבריטניה
המפלגה יו"ר של האנטישמיות עמדותיו ישראל.

בריטניה. יהודי בקרב כבדים חששות העלו

של האמיתי פרצופו את חשף האחרונות בשנים גילויים של רצף
בקבוצה פעיל חבר היה קורבין כי נחשף וחצי כשנה לפני האיש.
משתתף שלו, תמונות פורסמו כשנה לפני סודית. אנטישמית
היהודים 11 רצח את שתכננו המחבלים לכבוד שנערך בטקס
קורבין סירב מפלגתו, בתוך גם דמם. יקום ה' מינכן באולימפיאדת
בכך ישראל נגד האשמות וכן קיצוניים אנטישמיים ביטויים לגנות
האחראית והיא דאעש, של להיווצרותו האחראית היא שכביכול

שנים. 4 לפני בצרפת הגדולים לפיגועים

כי קורבין הודיע בבחירות מפלגתו של התבוסה בעקבות השבוע,
המפלגה. מהנהגת יפרוש הוא

ישראל לטובת רחבים למהלכים פתח - הנצחון
הן ישראל, עם לטובת במפורש הינו ג'ונסון של הגדול הנצחון
בנושא שעמדותיו משום והן ישראל, לידיד נחשב שהוא משום
להתמודד חזק רצון משקפות הבריטית החוץ ומדיניות הבטחון

ארה"ב. עם ביחד אקטיבית, בדרך האיראני האיום עם

והשניה (תנש"א) הראשונה המפרץ במלחמות כי לזכור יש
בהפלת ארה"ב של העיקרית השותפה בריטניה הייתה (תשס"ג)
לאחר כי נזכיר עיראק. צבא של האדירה עוצמתו וחיסול
חוסיין סדאם אולם בגדאד, נכבשה השניה, המפרץ מלחמה[ת
הצליחו כסלו י"ט ביום ורק ארוכים, חודשים להסתתר הצליח

ידיהם! את עליו לשים האמריקנים

ומפלגתו, האנטישמי קורבין של מפלתו שגם להיווכח מדהים
הרבי נישואי יום - כסלו י"ד ביום שנערכו בבחירות הייתה

מושקא. חיה מרת הצדקנית והרבנית המשיח מלך שליט"א

להשלים בריטניה צפויה ג'ונסון, של המוחץ נצחונו לאור כעת,
הסיבות אחת האירופי. מהאיחוד יציאתה את גם במהירות
האיחוד של הגרועה ההגירה מדיניות היא ל'ברקזיט' המרכזיות
את לשטוף מוסלמים פליטים למיליוני שאיפשרה האירופי,
איתם והביאו בריטניה, את גם הציפו הפליטים גלי כולה. אירופה
הפשע, ברמת עלייה המהגרים, עם קשים ועימותים אלימות גילויי
לקבל. מוכנים היו לא בריטניה אזרחי שרוב וחברתי כלכלי ושינוי
במדיניות לנקוט ותוכל האירופי מהאיחוד תתנתק בריטניה כעת,

זה. בנושא עצמאית

של גם והולכת גוברת הקשחה הקרובה בתקופה נראה לדעתי
יד - בכלל הקיצוני והאסלאם איראן מול הבריטית המדיניות
המברכים מראשוני שהיה טראמפ, האסטרטגי השותף עם ביד

ג'ונסון. של

על הקודש בשיחות רבות פעמים חזר המשיח מלך שליט"א הרבי
את מובילים שכעת והעובדה ה'", ביד ורוזנים מלכים ש"לב כך
ובריטניה ארה"ב – המערבי העולם של המובילות המעצמות שתי
הינה האיראני, האיום עם להתמודד ורוצים שמוכנים מנהיגים –

הגלויים. ה' ונסי חסדי

תלמיד ליפש, יצחק הת' מספר
המרכזית, תמימים תומכי ישיבת

יורק: בניו ב770

בישיבה, לימודי "במסגרת
השחיטה, הלכות את למדנו
תלמידים קבוצת שאנו, בעוד
של העיוני בלימוד מתמקצעים
אלא הספרים, מתוך ההלכות
מקרוב ולראות לגשת הצורך
שנעשות כפי אלו, פעולות

מעשית. בצורה

בניו ניתן היכן לברר, התחלנו
בית או איטליז למצוא יורק
בשחיטה העוסק מטבחים
לקבוצת שיאפשר כזה למהדרין,
להיות מצומצמת תלמידים
שגרתי עבודה ביום נוכחים
עולה ולבבי, חם ליהודי והגענו
מפעיל שנים שבמשך מבוכרה
לבקשתינו שמתאים מקום

לבואנו. וישמח

שכונת בפאתי לביתי "תגיעו
ביום ויליאמסבורג,
לכם שאומר ובשעה
יחד ניסע ומשם
עבודתי". למקום
כשאני איתי, סיכם
שאר את לעדכן ממהר

הקבוצה. חברי

בזמן להגיע מנת על
דאגנו עיכובים, וללא
להצטייד מראש
שיקח נהג, עם ברכב
בשעה במרוכז אותנו

מראש. מתואמת

בחופזה, לצאת מאוד מיהרנו
יהודי לאותו לאחר שלא כדי
קלים ששיבושים אלא יקר,
דקות מספר שנגיע לכך גרמו

שנקבעה. השעה לאחר

האיטליז לבעל צילצלתי
הוא שהגענו, לו וכשאמרתי
שהוא ואמר צערו את הביע
לא ולכן בזמן לצאת חייב היה
לתאם "נצטרך לבואנו. המתין

אחר". יום ה' בעזרת

נרשמה הרכב יושבי בין בעוד
לחשוב התחלתי קלה, אכזבה
בהשגחה מתנהל הכל "הלא
כך סתם לפה הגענו לא פרטית,
זאת, חושב בעודי זו". בשעה
באדם סמוך מבנין מבחין אני

כשהוא במהירות יוצא מבוגר
ישבנו. בו הרכב פני על חולף

ולפני החלון את פתחתי
לו קראתי הולך, מה שהבנתי
האם אדוני, "סליחה באנגלית
זמן" לי "אין יהודי?" אתה
הבנתי שממנה תשובתו הייתה

יהודי. הוא אכן כי

הנהג, לעבר קראתי אחריו" "סע
כשעצרנו מטרים כמה וכעבור
מרוסיה עולה היהודי, ליד
יצאתי הברית לארצות שהיגר
תפילין. להניח לו והצעתי אליו

ניאות התעקשותנו את משראה
את ולקיים דקות לכמה לעצור
מזה קיים לא אותה המצווה,

ארוכות. שנים

בעיה התעוררה שעכשיו אלא
במהירות, שיצאנו בגלל אחרת,
לקחת זכרנו ולא הספקנו לא

עושים? מה תפילין... איתנו

בשכונה מדובר "הרי
חרדית, יהודית
פה נמצא בוודאי
לה שיש משפחה בנין
וממחשבה תפילין"
את לקחתי למעשה,
והובלתי החדש מכרי
לבנין במהירות אותו

הסמוך.

על מקיש בעודי
נוכחתי הדלתות,
אכן מדובר כי לראות
הייתי לא אך חרדיות, במשפחות
של לבקשתו יגיבו כיצד בטוח
'מבצעים' לעשות חב"ד חסיד

ביתם. בתוך

היקף את לראות נוכחנו כאן
שליט"א הרבי של השפעתו
לא יהודי, כל על המשיח מלך
לנו, לסייע שמחו שהם בלבד זו
להצטלם מיהרו אף ילדיהם
החדש הצדיק עם בהתלהבות

בהפתעה. לביתם שנחת

להם שהסברתי שלאחר אלא
סיכמו הענין, חשיבות את
יום בכל לבוא יכול שהוא הם
ואף בבית, אצלם תפילין להניח
שבת לסעודת אותו הזמינו
על סיכמנו שיצאנו לפני בביתם.
שתיערך כסלו, י"ט התוועדות

בביתם".

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

כט. פרק מכירה. הלכות

ל. פרק

ומתנה.. זכיה הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ה-ז. פרק רבעי. ונטע שני מעשר הלכות

ח-י. פרק

פרק אלו. בפרקים בכורים.. הלכות יא. פרק
א-ב.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

אלו. בפרקים ויובל.. שמיטה הלכות יב. פרק
א-ב. פרק
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ג'
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ה'

מראש שנקבע איחור

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ב'מקרה'! לא זה

ליפש יצחק הת׳

חב״ד באירוע ג׳ונסון
אנגליה) חב״ד (צילום

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1 (646) 7702811
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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
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המשיח ימות של הערוץ

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ב'יחידות' ילדה פעם שאלה מיוחדת, בהזדמנות
האנרגיה האם המשיח מלך שליט"א הרבי את
להיפך. שמא או לעולם, טובה האטומית
המשיח מלך שליט"א הרבי לה הסביר בתשובתן,
לחיוב בו כשמשתמים סכין, כמו הוא שהאטום

לא. – לשלילה בו וכשמשתמשים טוב, הוא

בעידן המתקדמת הטכנולוגיה גם הסכין, כמו
שונות, למטרות לשמש יכולה חיים, אנחנו בו
שברא דבר שכל לנו כשברור לשלילה, או לחיוב
לכבודו". אלא בראו "לא בעולמו, הקב"ה אותו
בה האינטרנטית, הרשת היא לכך טובה דוגמא
שלא באופן יהדות להפצת להשתמש אפשר

מעולם. נראה

משתמשים בו 'יוטיוב', הפופולרי הסרטונים אתר
חשוב לכלי מכבר הפך יום, מידי מליונים מאות
הרבי – הגואל וזהות הגאולה בשורת בהפצת
לכך משמעותית המשיח.דחיפה מלך שליט"א
'זמן ערוץ הקמת עם האחרונה, בשנה ניתנה
התמימים תלמידי מפעילים אותו הגאולה',
וידאו קטעי יום בכל עולים בו ,770 משיח בבית
הסברה וסרטוני המשיח מלך שליט"א מהרבי
אנו שבה המיוחדת התקופה את הממחישים

הגאולה. זמן – עומדים

בעולם מקום בכל להפיץ
שניאור הת' מספר הערוץ" שנפתח "לפני
העוסק ב-770 התמימים מתלמידי גרנשטט,
פעמים מספר "רציתי הערוץ, בענייני רבות
לסרטוני ב'מבצעים' ממקורבי כמה להפנות
בנושאים המשיח מלך שליט"א הרבי של וידאו
מסודר מקום למצוא הצלחתי לא אך שונים,
הרחב, לציבור המונגשים וידאו קטעי ישנם בו
ללשון תרגום ועם ומסודרת ממוקדת בצורה

לפתוח החלטנו תמימים, מספר עם יחד הקודש.
להפיץ נוכל ודרכו הזה, לצורך מענה שייתן ערוץ
קהלים בקרב הגואל וזהות הגאולה בשורת את

כה". עד אליה נחשפו שלא

חמות תגובות
פלטפורמת דרך הפרסום של המיוחדת המעלה
הוידאו שקטעי היא שניאור, מסביר 'יוטיוב',
מקום בכל אדם, לכל שיא במהירות מגיעים
הקודש, בארץ נמצא הוא אם משנה לא בעולם.
העולם, של אחר בקצה או הברית בארצות
מלך שליט"א הרבי של דבריו עם הסרטון

פעולתו. את ופועל אליו מגיע המשיח

אנשים ומאות מהרה, עד תאוצה צבר הערוץ
לקבל והחלו אליו נרשמו הציבור קצוות מכל
סרטי את שלהם הסלולרי המכשיר אל ישירות

בערוץ. שעולים הוידאו

מסחרר. בקצב לזרום החלו החיוביות התגובות
הודעה הערוץ מפעילי קיבלו הימים באחד

היא כי שסיפרה מאישה האלקטרוני בדואר
באיזור חב"ד בית את לפקוד לאחרונה החלה
שהרבי כך על שמעה לא מעולם אך מגוריה,
'יחי שירת את עודד המשיח מלך שליט"א
בערוץ נתקלה היא פרטית בהשגחה אדונינו'.
גילתה היא ואז ב'יוטיוב', אקראי שיטוט כדי תוך
הרבי את רואים בהם הסרטונים עשרות את

השירה... את מעודד המשיח מלך שליט"א

מנויים 1000
לשדר התמימים החלו הערוץ, פעולות בין
משיח בבית השונים מהאירועים חיים שידורים
הרבי של לצדקה השטרות חלוקת כגון ,770

ועוד. המשיח מלך שליט"א

הפקת על עמלים אנו שניאור, מספר זה, "בשלב
נרות הדלקת את שתשדר מיוחדת תוכנית
מתאספים שם מ-770, היישר יום מידי החנוכה
העולם. רחבי לכל ההדלקה, למעמד אלפים

בבעיה שנתקלנו אלא
החלו לאחרונה, קטנה:
להטיל יוטיוב בחברת
העלת על מגבלות
באתר, חיים שידורים
שלו ערוץ שרק כך
מנויים 1000 רשומים

לשדר". יכול

כעת רשומים בערוץ
מנויים, של רבות מאות

להדביק הקרובים בימים ממש מקווים שהם כך
בהגיעם המנויים מבצע את ולהשלים הפער, את

הקרוב. בשבוע כבר מנויים לאלף לפחות

חפשו או הברקוד, את סרקו לערוץ להרשמה
כמנוי׳. ׳הירשם ולחצו ביוטיוב, הגאולה״ ״זמן

בתשובה לחזרה כוחות
שלאמיתתו מובן - המקורות אל חזרה - זה ....מסגנון
אדרבה אם כי בעצם, חידוש של ענין בזה אין דבר של
בדרך בהליכה ולכן האמיתי, מקומו אל האדם חוזר
תתחזק לזמן מזמן הרי חיל, אל מחיל האמורה
יתרשם שלא ובלבד בזה, להמשיך וההחלטיות הבטחה
את לפתות להשתמש הוא עלול אשר היצר, ממלחמת
עבודת בעניני רק ולא ומשונים, שונים בדרכים האדם
בלתי שאפילו סתם, טובים בענינים אפילו אלא ה'
היצר זה ובכל בהם, נוהגים העולם מאומות דתים
האדם יוצר אשר ז"ל חכמנו והודיעונו ומסית, מפתה
ולנצחה, זו במלחמה להתגבר כחות אחד לכל נתן

חיל. אל מחיל וללכת

זקוק שלכן - הכלכלי, במצב הדוחק אודות במ"ש
דחוק היא גם שמצבה אף תחי' מאמו עזר לקבלת הוא

וכו'. ב"ב לפרנס ועלי' ביותר

וכמה לומד מקצוע באיזה במכתבו, ברור אינו הנה
בכלל אבל לימודו, חוק שיגמור עד נדרש עוד זמן
המוסד, באותו הלומדים כו"כ הרי כאן, השמועה כפי
הגמר, שלפני ושנתים בשנה ובפרט לימודם, עם ביחד
נתינת כמו חלקית, פרנסה בעניני גם מתעסקים
בהזמן כלל נוגע שאינו באופן וכיו"ב פרטים שיעורים
- אז עד ואפילו בלימודיהם, להצליח להם הדרוש
מתאים לסידור הכנה זה הרי מקצוע לימוד הנה
שהשתדלות ז.א. בשנים, עשיריות למשך בחיים יותר
המביאה השקעה זה הרי הלימוד, זמן במשך ויגיעה
שבודאי רב, זמן ובמשך ככה פעמים כמה טוב פרי
את להשביע בידו היכולת אז תהי' מצדו שבהשתדלות
בעמלה טוב פרי שתראה באופן נחת ברוב תחי' אמו

לימודו. ולסיים ללמוד לו שעזרה ובהעזר
ז׳קנד) (מאגרת

הערוץ מסרטוני חלק

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הזקן אדמו"ר בהיכל
האדיץ הציון שעל

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

לערוץ מנוי רישום ברקוד


