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 חנוכה שמח
מאירים את 
העולם באור 

הגאולה

סימן ההיכר הבולט ביותר של חג החנוכה הוא העליה מיום 
שלמחרתו  הרי  אחד,  נר  הדליקו  הראשון  ביום  אם  ליום. 
וכן הלאה. כפי שנוהגים להלכה  נרות,  כבר מדליקים שתי 

כיום, בשיטת בית הלל, ובלשונם  
במשנה: "מוסיף והולך".

אם לכל חג יש את המסר המיידי 
הרי  מנהגיו,  באמצעות  המועבר 
הראשוני  המסר  ספק,  שללא 
ההוספה  עניין  הוא  מחנוכה 
העבר.  בהישגי  ההסתפקות  ואי 
הלא אם אתמול קיים האדם את 
כשהדליק  בשלימות,  המצווה 
הרי  )לדוגמא(,  נרות  ארבעה 
המצווה  את  לקיים  כדי  שהיום, 
חמישה  להדליק  עליו  כיאות 
רק  הוא  ידליק  באם  נרות. 
ארבעה, כפי שעשה אמש, יחשב 

לו הדבר לחסרון.

במה  להסתפק  לנו  אל  יהודי,  כל  של  בעבודתו  הוא  וכך 
בהצלחות  להסתפק  לנו  אל  אתמול,  ועשינו  פעלנו  שכבר 
יש  אלא  לשחזרם,  לנסות  לא  ואפילו  בעבר,  אותנו  שליוו 
למצוא את הדרך כדי לגרום לכך שההווה יהיה מוצלח יותר, 

והיום ייראה ויהיה יותר טוב מקודמו.

דווקא בחושך
כך גם ביחס לפעולות הנדרשות מכל אחד להבאת ההתגלות 
של הרבי שליט"א מלך המשיח, בפועל ממש, בעולם הפיזי.

אין ספק שלאורך השנים פעל ועשה כל אחד רבות בתחום 
מוסברים  בהם  בסביבתו,  הסברה  חומרי  בהפצת  אם  זה. 
בשאר  או  אלו,  בנושאים  בשיעורים  אם  הגאולה,  עניני 
לא  עוד  שהמטרה  זמן  כל  אך  וההפצה,  הפרסום  פעולות 
כדי  מבעבר  יותר  ולעשות  לפעול  עלינו  בשלימות,  הושגה 
להביא את ההתגלות בפועל 

בעולם.

נוספת  הוראה  מגיעה  וכאן 

לנרות  בניגוד  חנוכה,  של  הנרות  את  חנוכה:  נרות  מאותן 
המקדש, יש להדליק דווקא בלילה, ובצד שמאל של הפתח, 

ובאופן שיגרום לפרסום הנס.

שואל על כך הרבי שליט"א מלך 
הדלקת  ענין  כל  הלא  המשיח, 
הנס  שם  על  הוא  החנוכה,  נרות 
שאירע עם פך השמן של מנורת 
אנו  מדוע  כן,  ואם  המקדש, 
שינויים  אלו  בפרטים  מוצאים 
שהודלקה  מהמנורה,  בולטים 
המקדש  בית  בתוך  דרום,  בצד 

עצמו, והודלקה מידי בוקר?

והתשובה לכך טמונה בתפקידה 
המודלקת  החנוכה,  מנורת  של 
כאשר  ודווקא  החושך,  מול 
מהותה  כל  מתגבר.  החושך 
מלחמה  לזכר  זו,  הדלקה  של 
הצדיקים  ידי  על  שהתנהלה 
מבית  אויבים  מול  וההסתר,  החושך  בתקופת  והטהורים 
של  תפקידה  היום  עד  גם  וכך  )יוונים(,  ומחוץ  )מתיוונים( 
החוץ,  את  להאיר  כדי  נועדה  החג,  בימי  החנוכיה  הדלקת 
"עד  הוא  החנוכיה  הדלקת  שזמן  הגמרא  שאומרת  וכפי 
דכליא ריגלא דתרמודאי" )עד שיעזבו הסוחרים את השוק(, 
ובתורת החסידות מוסבר שהכוונה היא עד שתיכלה המרידה 

)תרמודאי( מהעולם.

חשמונאי - משיח נאו
אדמו"ר המהר"ש )רבי שמואל( אמר "צריך להקשיב למה 
שנרות חנוכה מספרים". הנרות הדולקים בכל בית מעבירים 
ותוקף  השראה  ונותנות  ובדורנו  בתקופתנו  גם  אישי  מסר 
לתפקידו של היהודי בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה, 
מול כל הנסיונות שצצים ובאופן של "הולך ומוסיף ואור", 
כפי שכבר דרשו ואמרו ש'חשמונאי' אותיות - 'משיח נאו'. 
בכח פעולות אלו נזכה בחג החנוכה הזה להתגלותו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, בפועל ממש, ולהדלקת המנורה בבית 

המקדש השלישי, תיכף ומיד ממש.

מוסיפים במבצע חנוכה

מרבית  התקיימו  שעברה  שבשנה  לאחר 
אירועי חנוכה במרחב הדיגיטלי, הרי שהשנה 
מסיבות החנוכה והדלקות ההמוניות חוזרות 
ליטול  מוזמנים  ואתם  הערים,  רחובות  אל 
בהן חלק ולהגביר את אור החנוכה ולהתכונן 
לגאולה האמיתית והשלימה. כהוראת הרבי 
חב"ד  ופעילי  מוקדי  המשיח,  מלך  שליט"א 
להביא  כדי  האחרונים  החג  בימי  גם  יפעלו 

את האור לכל יהודי. 

חוגגים 'דידן נצח'

נפסק  בו  נצח'  'דידן  יום  יחול  חמישי,  ביום 
בבית המשפט הפדרלי לטובת הרבי שליט"א 
שהתנהל  הספרים'  ב'משפט  המשיח  מלך 
מצויין  זה  יום   .)1987( תשמ"ז  בשנת 
חסידיות  בהתוועדויות  חב"ד  מוקדי  בכל 
כהוראת  קודש,  ספרי  וברכישת  שמחות 
מרכזי  אירוע  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 
יתקיים ביום ה' בבניני האומה ע"י 'התאחדות 

החסידים לקבלת פני משיח צדקנו'.

כינוס השלוחים בקיבוצים

'ופרצת קיבוצים' שבניהול הרב יעקב צבי בן 
ארי, כינסו לאחרונה את השלוחים הפועלים 
סקירה  לכנס  הצפון  בגיזרת  בקיבוצים 
והיערכות. עשרות המשתתפים קיבלו כלים 
מעשיים לפעילות ושיתפו כל אחד מנסיונו 

בשליחות.

פועלים להבאת הגאולה
ביוזמת בית משיח בלונדון, התקיים בי"ט כסלו, 

קונגרס משיח האירופאי בהשתתפות רבים

 ימי החנוכה:
מוסיף והולך ואור

האדמו"ר המהר"ש אמר: צריך להקשיב למה שנרות חנוכה מספרים. נרות חנוכה מעבירות מסר אישי לכל 
יהודי בכל דור ועל אחת כמה וכמה בתקופתנו: להוסיף בפעולות לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש  הוראת מלך המשיח

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל, צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי, מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

חייגו כעת:

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
office@sichathageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

הגדולים  הניסים  על  לה'  מודים  אנחנו  החנוכה  בימי 
ניצחו  שבו  הגדול  הנס  וביניהם,  לאבותינו,  שאירעו 
כל  כנגד  האדיר  יוון  צבא  את  המעטים  החשמונאים 

הסיכויים.

אחד הקטעים המפורסמים שמתארים את גודל הנס, הוא 
המזון  ובברכת  בתפילה  מוסיפים  שאותו  הניסים"  "ועל 
מסרת   .  ." הנס:  גודל  שם  מתואר  וכך  החנוכה.  בימי 
ביד  וטמאים  מעטים,  ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים 

טהורים, ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".

מי נגד מי
נשאלת השאלה: כאשר רוצים לתאר את גודל הנס, ברור 
שהעובדה שהחלשים והמעטים ניצחו היא פלא ונס גדול, 
אבל מה הנס הגדול בכך שהטהורים ניצחו את הטמאים, 

הצדיקים את הרשעים ו"עוסקי תורתך" את הזדים?

לגמרי  שנעלה  אחר  סוג  הרי  הוא  יהודי  נוספת:  שאלה 
"צדיק  וטהור",  "טמא  המושגים  הגויים,  ואצל  מהגוי, 
)כידוע  בכלל  קיימים  לא  תורתך"  ועוסקי  "זדים  ורשע", 
שגוי לא שייך בכלל למושגים של טומאה וטהרה בדיוק 
כשם שבהמה אינה שייכת לזה(, ואם כן כאשר מספרים 
על ניצחון המכבים על היוונים, איך שייך בכלל להשתמש 

במונחים כאלו?

המלחמה האחרת
על  מדובר  הניסים"  "ועל  שבקטע  לומר  מוכרחים  אלא 

שתי עניינים שונים שהיו בנס הניצחון במלחמה:

מי שיעיין בהיסטוריה של אותה תקופה, יגלה שאחוזים 
ונהו  היוונים  אל  הצטרפו  ישראל  מבני  ביותר  גבוהים 

ורק  ישראל,  בארץ  אז  ששלטה  הרעה  תרבותם  אחרי 
מיעוט נשאר נאמן לה' ולתורתו ולא נכנע לאותה תנועה.

שני  על  מדבר  הניסים"  "ועל  שהקטע  לומר  יש  זה  לפי 
פרטים שונים שהיו בנס הניצחון במלחמה: שני הסוגים 
הראשונים )"רבים וגיבורים"( מדברים על היוונים, שהיו 
רבים וחזקים, ולמרות זאת המכבים ניצחו אותם בצורה 
רשעים  )"טמאים  האחרונים  הסוגים  ושלושת  ניסית; 
"מתיוונים",  יהודים  אותם  על  בכלל  מדברים  וזדים"( 
יון. העובדה שרבים מבני ישראל  שנסחפו אחרי תרבות 
הנס  גודל  את  ומעצימה  מגדילה  רק  היווני,  בצד  היו 

שהתרחש.

מכל זה ניתן ללמוד הוראה ועידוד גדול אלינו כיום, הדור 
שיזכה לגאולה האמיתית והשלימה:

עלולה  ישראל,  עם  של  כיום  המצב  על  מתבוננים  באם 
חלילה לחדור מחשבת ייאוש מכך שרוב עם ישראל אינו 
שומר את כל התורה והמצוות כמו שצריך, ואם כן כיצד 

נזכה לגאולה האמיתית והשלימה?

במלחמה,  החשמונאים  מניצחון  ההוראה  באה  זה  ועל 
הלך  לא  ישראל  עם  ורוב  המיעוט,  היו  שהם  שלמרות 
בדרך הישרה, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא עזר וחולל 

ניסים ונפלאות שהביאו ניצחון במלחמה.

הרוח תנצח
כך הוא גם לגבי כל אחד ואחד באופן פרטי: יהודי יכול 
לשאול כיצד הוא יזכה שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכו, 
בשעה שרוב סדר יומו אינו מוקדש ללימוד התורה וקיום 

המצוות?

התורה  שקיום  שלמרות  החנוכה,  מנס  ההוראה  וזוהי 
ומצוות תופסים אצל יהודי חלק מועט ביום, הרי סוף כל 
סוף החלק המועט הזה יתגבר וינצח את שאר היום, עד 
שאפילו כאשר יהודי עסוק בדברים גשמיים, יהיה מורגש 

אצלו שהכל טפל ובטל לפני העיקר – עבודת ה'.

כך כל יהודי מכשיר בתוכו את המקדש הפרטי לה', ומכין 
ומיד  שתיכף  הוא  והעיקר  הפרטית,  לגאולה  עצמו  את 
בני  לכל  הכללית  הגאולה  את  מביא  הוא  ברוך  הקדוש 

ישראל, תיכף ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 209(

חנוכה, לא מה שחשבתם

להוסיף בעניני הגאולה

השייכים  סגולה  בימי  אנו  נמצאים 
להגאולה, – הן מצד פרשת השבוע . . והן 
  . . מצד ימי חנוכה שנקבעו על נס השמן 
עם  קשור  )ששבת  חנוכה  בשבת  ובפרט 
לאחרי  שהוא  זו  שנה  ובקביעות  גאולה(, 
נר חמישי, יום גאולת רבינו הזקן ממאסרו 
החידוש  על  שמורה  חודש,  ובראש  השני, 
דישראל ש)"דומין ללבנה" ו"מונין ללבנה" 
ו("הם עתידים להתחדש כמותה" בהגאולה 
מיום  להוסיף  יש    – והשלימה  האמיתית 
ואילך  חנוכה ש"מכאן  ימי  )כהוראת  ליום 
את  המביאים  בהענינים  והולך"(  מוסיף 

הגאולה בפועל ובגלוי.

)משיחת שבת פרשת מקץ תשנ"ב - מוגה(

ויהי מקץ שנתיים ימים   )מקץ מא, א(

 - זיך"( בביאת המשיח  וכיון שבנ"י עוסקים בלהט )"קאכן 
הרי מובן, שבכל ענין מחפשים לכל לראש את השייכות עם 

"אחכה לו בכל יום שיבוא".

ובנדון-דידן: בעמדנו בימי החנוכה - הגם שבחנוכה כלולים 
כמה וכמה ענינים - מדגישים לכל לראש את שייכותה עם 
שאירע  השמן  פך  נס  בשל  היא  היום-טוב  סיבת  הגאולה: 
בקשר עם הדלקת המנורה בבית המקדש, ואחר-כך היתה 
וטהרו  היכלך  את  )פינו  החשמונאים  ע"י  המקדש  חנוכת 
את מקדשך(. הרי זה מזכיר ליהודי מיד, וזה מוסיף לו עוד 
יותר באחכה לו בכל יום שיבוא ובנין וחנוכת בית-המקדש 
בגאולה  גדול,  כהן  אהרן  ע"י  המנורה  והדלקת  השלישי, 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בנוגע לפרשה שקוראים בשבת  גם  ועל-דרך-זה מובן   .  .  .
חנוכה זו:

המילה  את  התורה  בקריאת  וקולט  שומע  כשיהודי  מיד 
"מקץ" - מתעורר הוא: אהא! זה מרמז על קץ הגלות, וקץ 

הימים וקץ הימין, קץ הגאולה!

"ראיתי   - אחר-כך כאשר הוא קורא ושומע את ההפטורה 
והנה מנורת זהב כולה גו'" - הוא קולט מיד שהמדובר הוא 

אודות הגאולה העתידה!

הקריאה אודות הנשיאים בכלל ואודות נשיא לשבט ראובן 
בפרט - מזכירה לו מיד שבגאולה האמיתית והשלימה יהיו 
כל הנשיאים, ואז יתגלה איך שבני-ישראל הם ה"בכור" דכל 

העולם כולו.

נר רביעי דחנוכה - מזכיר מיד את הגאולה הרביעית. הזמן 
בו תהיה שלימות גילוי אלקות בכל ארבע רוחות העולם.

 )משיחות שבת פרשת מקץ, שבת חנוכה, ה'תנש"א

ספר השיחות ה'תנש"א, בשורת הגאולה, עמ' 16(

ברור שהעובדה שהחלשים 
והמעטים ניצחו היא פלא 

ונס גדול, אבל מה הנס הגדול 
בכך שהטהורים ניצחו את 

הטמאים, הצדיקים את 
הרשעים וכו'?

זמני
השבת

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון חורף   ירושלים 

16:11 16:18 16:04  16:13  15:59   הדלקת נרות 

17:14 17:18 17:14  17:16   17:15   יציאת השבת  

הפטרה: רני ושמחי - חן חן לה )זכריה ב, יד - ד, ז( פסוקי הפטרת ראש חודש "השמים כסאי" )ישעיהו סו, א, 
כג-כד, וחוזרים שוב על פסוק כג( ופסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש )שמואל-א כ, יח, מב(



נפלאות עכשיו

  כ"ט כסלו - ה' טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הם אינם רוצים את ירושליםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' פסולי המוקדשין. פרק יד-טז.
פרק יז-יט.

הל' עבודת יום כיפור.. בפרקים אלו. פרק א-ג. 
פרק ד-ה. הל' מעילה.. בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

פרק ח. ס' קרבנות. הל' קרבן פסח. פרק א-ב.

הל' פסולי המוקדשין. ט.
פרק י.

פרק יא.

פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

התגלות מושלמת
בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א יש שני שלבים. השלב הראשון - 
"התגלות מציאותו של משיח", בו הקב"ה מוסר לו את השליחות לגאול 
את ישראל ובכך ממנה אותו לתפקיד. השלב השני - "התגלותו לעין-כל 
על-ידי פעולותיו", שבו המשיח פועל את פעולותיו, עד שמסיימם וגואל 

את עם ישראל בפועל.

החידוש המיוחד שלא היה מעולם עד דורנו זה: לא רק שהרבי שליט"א 
הוא מלך המשיח שבדור, לא רק שהוא יהיה משיח בפועל, אלא שהוא 
כבר התגלה! הקב"ה מינה אותו למלך המשיח ושלח אותו לגאול את עם 

ישראל וברגעים אלו ממש הוא פועל את פעולותיו בעולם. 

מלך המשיח שבדורנו - הרבי שליט"א - אינו רק "ראוי להיות משיח", 
ידי  על  בפועל  שנשלח  המשיח  מלך  הוא  פוטנציאלי.  משיח  כלומר 

הקב"ה להביא את הגאולה.

אז למה אנחנו כל הזמן מבקשים מהקב"ה את ההתגלות ומברכים אחד 
את השני שתהיה ההתגלות בקרוב ממש ושנזכה להביא אותה?

שיתגלה בשלימות
כי  והמושלמת.  המלאה  להתגלות  מחכים  עדיין  שאנו  היא  התשובה 
אך  משיח",  של  מציאותו  "התגלות  רק  עדיין  היא  שהיתה  ההתגלות 
עדיין לא הושלמה "התגלותו על ידי פעולותיו", שהרי אנחנו עדיין לא 
קרובה  שהגאולה  ויודעים  שמחים  אנו  והשלימה.  האמיתית  בגאולה 
מאוד וכמה ענינים כבר החלו, והרבי שליט"א מלך המשיח כבר נשלח, 
ולכן אנו מצפים וממתינים בקוצר רוח שישלים את פעולותיו כמשיח 
ויגאל אותנו, ומתפללים ומבקשים מהקב"ה בכל יום שזה יקרה תיכף 

ומיד!

אכן כדאי לדייק ולומר: "שהרבי מלך המשיח שליט"א יתגלה בשלימות", 
או "שתהיה ההתגלות המושלמת בקרוב ממש".

השלב המכריע
אפשר אולי לחשוב ש"התגלות מציאותו" היא שלב לא קריטי, ופחות 

מלהיב מבחינת התהליך, כי עדיין אין גאולה בפועל. 

המכריע  השלב  הוא  מציאותו  התגלות  שכן  הדבר,  הוא  כך  לא  אך 
בהתגלות המשיח, וברגע שנעשה שלב זה במילא יגיעו כל שאר הדברים 
והפעולות של משיח. הסיבה לכך, כי לאחר שהוא כבר נשלח, זהו רק 
ענין של זמן עד שהוא יבצע את שליחותו בשלימות, אבל מעתה - כבר 
ברור ללא כל צל של ספק שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא זה שיגאל 

את עם ישראל, וצריך להתפלל ולפעול שזה יקרה תיכף ומיד ממש.

נמשיך להאמין בחייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח למרות 
שלא כולם זוכים לראותו בעיני בשר, ויחד עם זאת לא נסתפק במציאות 

הנוכחית ונעשה כל אשר ביכולתנו לפעול את השלימות. 

עם  שמחים  לדרישה.  השמחה  בין  סתירה  שאין  תמיד  לזכור  עלינו 
הקיים ודורשים את השלימות שתהיה מיד ממש. אנו שמחים ב'חלוקת 
הדולרים' הנוכחית ורוצים את 'חלוקת הדולרים' בבית המקדש השלישי 
הנוכחיות  בהתוועדויות  שמחים  אנו  הדורות!  ולכל  ישראל  עם  לכל 
כל הסנהדרין  איתנו  ויחד  ורוצים לשמוע שיחות עם התורה החדשה 
והאבות! אנו שמחים להתפלל עם הרבי שליט"א מלך המשיח ב-770 
הקרבת  עם  הבנויה  בירושלים  השלישי  המקדש  בית  את  ורוצים 
הקורבנות והדלקת המנורה הטהורה! שמחים על מה שיש ועושים הכול 

לפעול את השלימות מיד ממש! אמן ואמן!  

   מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

צדיק גוזר – ומתקיים

ירושלים היא הרי עיר הבירה, ובכל זאת, כאשר הקב"ה עזר וכבשו אותה, 
הדבר הראשון שאומרים הוא, שאינם רוצים את ירושלים לעצמם! אמנם 
את  להחזיר  רוצים  שהם  פירשו  ולא  בלשונם  נזהרו  הם  ההצעה  בשעת 

ירושלים - אך בכל אופן, הם אמרו שאינם רוצים את ירושלים לעצמם. 
)שיחת שבת-פרשת מקץ זאת-חנוכה תשל"ו - בלתי מוגה(

עוז  יותר!"...  יכול  לא  מסוגל!  לא  אני  "אוי, 
התקפל על מקומו בעיוותי סבל. כאבים עזים 
יום  זה בעיצומו של  תקפו אותו בבטנו. היה 
כיפור האחרון, שעה שעוז עמד בבית הכנסת 
הקשים  הכאבים  עולם.  בורא  לפני  והתפלל 
הלך  הוא  להתפלל.  להמשיך  לו  אפשרו  לא 

להעביר את שארית הצום במנוחה במיטה.

לחדר  להגיע  עוז  הזדרז  הצום  בצאת  מיד 
מיון בבית רפואה. הרופא שלח אותו לעשות 
זעירה  מצלמה  באמצעות  יסודית  בדיקה 

שמחדירים לגוף.

עוז ביצע את הבדיקה בזריזות. הרופא שבחן 
את התוצאות, פנה אל עוז בסבר פנים רציני. 
בבדיקה שעשינו בחלל הבטן מסתבר  "ראה, 
אולם  בבטן.  רפואית  בעיה  שום  לך  שאין 
לצערי גילינו דבר חמור בהרבה. גילינו גידול 
במיתרי  אצלך  להתפתח  שמתחיל  מסוכן 
הקול"... "יש לך אבל גם מזל גדול!", המשיך 
בשלב  הגידול  את  גילינו  "למזלך  הרופא. 
מוקדם מאוד, כך שלא תצטרך לעשות ניתוח 
להוצאת הגידול אלא נוכל לטפל בזה על ידי 

צריבה שתשרוף את הגידול".

עד  רעם.  כהלום  הרופא  של  מחדרו  יצא  עוז 
היום הוא תפקד כאיש בריא לחלוטין, ולפתע 
הוא מגלה שהוא חולה במחלה קשה ומסוכנת. 
יודע איך  הוא הרגיש שחרב עליו עולמו. לא 

להתמודד עם הבשורה הקשה...

הצעד הראשון שעשה היה להתקשר לרב שלו, 
הרב חי קלנגל, משגיח בישיבת חב''ד בראשון 
כשהוא  יהודי  עושה  מה  יודע  "אתה  לציון. 
קלנגל,  הרב  שאלו  גדולה?",  בצרה  נמצא 
ומיד המשיך וענה: "כותב לרבי שליט''א מלך 
החזקים  מהכלים  זהו  ברכה!  ומבקש  המשיח 

ביותר כדי לפעול ברכות וישועות!". 

וניסח בעבור עוז מכתב  הרב קלנגל התיישב 
היכן  המכתב  את  הכניס  הוא  ברכה.  בקשת 
והחל  הקודש  אגרות  סדרת  דפי  בין  שנפתח 
בעמודים  התשובה.  את  לב  בשימת  לקרוא 
שנפתחו היתה התייחסות לנושא אחד בלבד: 
לא  חוצה.  החסידות  מעיינות  הפצת  חשיבות 
היתה שם מילה אחת על נושא בריאותי. הרב 

קלנגל חש שהוא מבין את המסר...

בבטחה:  לו  ואמר  לעוז  חזרה  התקשר  הוא 
לא  המשיח  מלך  שליט''א  שהרבי  "מזה 
אני  הרפואי,  למצבך  כלל  בתשובתו  מתייחס 
מבין ומרגיש שפירוש הדבר הוא שאין לך שום 
התפרץ  יתכן?!",  זה  "כיצד  רפואית!".  בעיה 
עוז, "והרי הרופא ראה גידול בבירור!". "אינני 
קלנגל,  הרב  לו  השיב  יתכן",  זה  כיצד  יודע 
"אבל אני חושב שזה הפירוש בתשובת הרבי 

שליט''א מלך המשיח אליך"...

אצל  יותר,  מעמיקה  בדיקה  לעשות  פנה  עוז 
גרון.  בצילומי  במיוחד  שמתמחית  רופאה 
הרופאה בחנה היטב את הצילומים ואז פסקה 
במפתיע: "אין לך שום גידול אדוני! לא יודעת 

למה הגעת אלי"...

"אבל הרופא הראשון אמר שהוא רואה גידול!", 
לא הרפה עוז. "מוזר מאוד!", אמרה הרופאה 
המומחית, "דעתי הברורה היא שאין לך כלום. 
הראשון".  הרופא  עם  אדבר  זאת  בכל  אבל 
את  לשמוע  הוא  גם  התפלא  הראשון  הרופא 
תוצאות הבדיקה של הרופאה המומחית. "אני 
גידול!", אמר בנחרצות  יודע בבירור שראיתי 
שלך  שהבדיקה  בגלל  "אולי  הראשון.  הרופא 
נעשתה במכשיר פחות חדשני משלי לכן לא 
תיערך  שהבדיקה  הוצע  הגידול?".  את  ראית 
שוב, על ידי הרופאה המומחית ועם מיכשור 

חדשני.

נעשתה  חנוכה,  ערב  השבוע,  ראשון  ביום 
שוב הבדיקה, והנה התוצאות: עוז נקי לגמרי 
מכל וכל! תשובת הרבי שליט''א מלך המשיח 
פועלת בעולם. כשמובן ממנו שאין גידול, אז 

אכן הגידול נעלם מהגוף בפועל ממש.

מלך  שליט''א  הרבי  כזכור  עוז?  עם  ומה 
מעיינות  הפצת  חשיבות  על  לו  כתב  המשיח 
ולהפיץ  מנוי  לרכוש  החליט  עוז  החסידות. 

לחבריו את עיתוני 'הגאולה'.  

הרב קלנגל )במרכז(

עד היום הוא תפקד 
כאיש בריא לחלוטין, 

ולפתע הוא מגלה 
שהוא חולה במחלה 
קשה ומסוכנת. הוא 
הרגיש שחרב עליו 

עולמו. לא יודע 
איך להתמודד עם 
הבשורה הקשה...



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

האמיתית  "הגאולה  עיתון  של  המחודשת  הופעתו 
חדשה  לתנופה  גרמה  חודשים,  מספר  לפני  והשלימה" 
בהפצת בשורת הגאולה. עשרות אלפי העותקים הרואים 
מוגברת  להתענינות  זוכים  בחודשו,  חודש  מידי  אור 
בנושא החשוב, כאשר רבים מהקוראים מספרים שהעיתון 
מסייע להם "לפתוח את העיניים" ולראות את המציאות 

- הגאולה.

תנש"א-תשנ"ד  בשנת  לאור  יצאו  הראשונים  הגליונות 
)1991-1994(, על ידי ההאגודה למען הגאולה האמיתית 
יזם  האגודה,  יו"ר  ציק,  זמרוני  הרב  העורך  והשלימה, 
של  המפורסמת  להוראתו  בהמשך  העיתון  הוצאת  את 
"על- ה'תנש"א:  ניסן  בכ"ח  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
פי האמור לעיל על-דבר הדגשת עניין הגאולה )במיוחד( 
בזמן זה - מתעוררת תמיהה הכי גדולה: הייתכן שמבלי 
הבט על כל העניינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו 
הדבר   .  . וכלל!  כלל  מובן  שאינו  דבר  ממש?!...  בפועל 
היחידי שיכולני לעשות - למסור העניין אליכם: עשו כל 
דתוהו,  דאורות  באופן  שהם  עניינים   - ביכולתכם  אשר 
אבל, בכלים דתיקון - להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד 

ממש!"

חוויית קריאה יחודית
סנסציה  יצרו  האדומות,  כותרותיו  על  העיתון,  מבנה 
שטחים  ממש:  "בקרוב  כמו  כותרות  היעד,  קהלי  בקרב 
עכשיו",   - לאתים  חרבותם  "וכתתו  לישראל",  נוספים 
עדים  נהיה  ממש  "בקרוב  או  לרבי"  מחכה  "ישראל 
להתגברות הניסים והנפלאות", גרמו להתעיינות מיידית 
בקרב מקבלי העיתון. מבנה דף העיתון הגדול, והמדורים 
השונים, יצרו חוויית קריאה מיידית, כפי שהעולם רגיל 

לה בקריאת חדשות.

והביאה  וגדלה,  הלכה  בשעתו,  העיתון  של  תפוצתו 

העיתון  דיווחי  הגאולה,  בשורת  בהפצת  תנופה  בכנפיה 
שיחות  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  התגלותו  על 
עידודי  אלו,  בנושאים  תקופה  באותה  שנאמרו  הקודש 

שירת ה'יחי אדוננו' פרסמו את דבר המלך - לכל העם.

מציאות עכשווית
היה  ברור  העיתון,  הוצאת  את  לחדש  הרעיון,  "כשעלה 
המותאם  גדול,  יותר  הרבה  במשהו  מדובר  שהפעם  לנו 

אצל  הקריאה  תודעת  מבחינת  העכשווית  למציאות 
ומוסיף:  פרישמן  בנצי  הרב  מספר  הממוצע".  הקורא 
המועברים  מבעבר  שונים  לתכנים  רגילים  אנשים  "כיום 
מחדש  להוציא  כשהחלטנו  ואנחנו  העיתון,  באמצעות 
עלינו  שמוטלת  הבנו  האחרון,  סיון  בחודש  העיתון,  את 

משימה לא פשוטה".

ואכן, לאורך דפי העיתון ניכרת העבודה: להביא להכרה 
בזמן  נמצאים  שאנו  העכשווית  האמיתית  במציאות 
כעת  כבר  זאת  לראות  וניתן  המשיח,  בימות  הגאולה, 

במציאות העולם.

תפוצה נרחבת
גם כעת ממשיכים במערכת העיתון  כבגילגולו הראשון, 
כותרות  עם  הגליון,  של  הייחודי  אופיו  על  לשמור 
לגאולה  והקשרם  נושאים  במגוון  עיסוק  לצד  מושכות, 
בהווה ובעתיד: כלכלה, בריאות, איכות הסביבה, רפואה 
בעולם  מהנעשה  כותרות  המעבירים  נושאים  הינם  ועוד 

במבט של גאולה.

עמודי   24 כשלצד  העיתון,  השתכלל  האחרון  בחודש 
הוא  אף  חדש,  עולם  בשם  קבוע,  מוסף  צורף  החדשות, 
באותו גודל ובמספר העמודים, בהם ניתן למצוא טורים 
אישיים ממגוון כותבים וכותבות, ריאיון עומק עם אישיות 
לצד  ולימוד,  עיון  מדורי  לגאולה,  הקשר  על  המספרת 

מדור תשבצים ופינות לקורא.

לחודש  מחודש  וגובר  הולך  ב"ה  כי  מציינים  במערכת, 
וקוראים  וגדלה  הולכת  שתפוצתו  בעיתון  ההתעיינות 
ביטחון  מתוך  המפיצים,  למעגל  להצטרף  לפעילים 
על התגלותו המלאה  ידווח  כבר  הגליון הקרוב  שבשער 

של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לפרטים והזמנות טלפון: 053-489-5082 )ואצאפ(  

בין בריאות רוחנית לגשמית
על פי בקשתו יזכירו את שניהם על הציון הק' של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת הבריאות הן בגשמיות 
והן ברוחניות, שאצל יהודים גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה, 
ההבדל הוא רק, שבריאות בגשמיות נותן השם יתברך, ובריאות 
ברוחניות רוצה השם יתברך שירצו זאת לבד ויעשו בזה, כפי 
שהשם יתברך אומר ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' 
ובחרת בחיים, היינו שיעשו בעניני תורה ומצוות כמה שאפשר 
את  נותן  יתברך  והשם  כן,  לעשות  הילדים  על  להשפיע  וגם 
ברכתו והצלחתו, לקיים את הדרישה, ואין לך דבר העומד בפני 
ככה  פעמים  כמה  יתברך משלם  מאליו שהשם  ומובן  הרצון, 

לכל העושים בזה.

בנוגע למצב הבריאות במיוחד, כפי שנראה זה יותר ענין של 
ולהתחזק  הענין,  מכל  לגמרי  דעת  להסיח  יש  ולכן  עצבים, 
בבטחון בהרופא כל בשר ומפליא לעשות בורא עולם ומנהיגו, 

שאז ההתקפות שכותב אודותן - יהיו לעתים יותר רחוקות.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  השיעורים  משלושת  יודע  בטח 
יום  בכל  לומר  א(  נפש,  לכל  השוים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 
לימי  נחלק  שהתהלים  כפי   - תהלים  שיעור  התפילה  לאחר 
רש"י  פירוש  עם  חומש  פרשה  יום  בכל  ללמוד  ב(   - החודש 
מפרשת השבוע - ביום ראשון מתחילת הפרשה עד פרשת שני, 
יום שני מפרשת שני עד שלישי וכן הלאה - ג( ללמוד כל יום 
שיעור תניא - כפי שהתניא נחלק לימי השנה, ועכ"פ ישמור על 

השיעורים מכאן ולהבא. והשי"ת יצליחו.

)אגרות קודש חלק יב עמ' שנו - תרגום(

העיתון שמדווח על החדשות האמיתיות

עיתון הגאולה

במערכת העיתון ממשיכים 
לשמור על אופיו הייחודי 

של הגליון, עם כותרות 
מושכות, לצד עיסוק 

במגוון נושאים והקשרם 
לגאולה בהווה ובעתיד 

וכותרות מהנעשה בעולם 
במבט של גאולה
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מידע  שעורים  ניגונים  סיפורים...

          ”תביט בתמונה
           

          

         וזה יזכיר לך שהרבי מביט
          

          עליך תמיד ובמילא תוכל להתגבר

     על העניינים הבלתי רצויים“   

נו ורבי יחי אדוננו מורנו 

מלך המשיח לעולם ועד

תשכ“ט

לרפואת שי רפאל בן אירנה

ֵוא-לֵֹהי ֱא-לֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום ְלָשׁ ֵדנּו  ְוַתְצִעי לֹום  ְלָשׁ ִליֵכנּו  ּתֹו ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו 

ז יֵענּו ִלְמחֹו לֹום ְוַתִגּ לֹום ְוִתְסְמֵכנּו ְלָשׁ ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשׁ

לחזור (ואם דעתו  לֹום  ְלָשׁ ּו ְמָחה  ְלִשׂ ּו ים  ְלַחִיּ ֶחְפֵצנּו 

ֵיב ל אֹו ף ָכּ יֵלנּו ִמַכּ לֹום) ְוַתִצּ מיד אומר: ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלָשׁ

ֹות ְרָעִנּי ֻפּ ל  ּוִמָכּ ֶרך  ֶדּ ַבּ ָרעֹות  ֹות  ְוַחּי ִלְסִטים  ְו ְואֹוֵרב 

ָכל ְבּ ָרָכה  ְבּ ַלח  ְוִתְשׁ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרְגּ ַהִמּ

ֵעיֶניָך ְבּ ְלַרֲחִמים  ְלֶחֶסד ּו ֵנִני ְלֵחן ּו ֵדינּו ְוִתְתּ ָי ה  ַמֲעֵשׂ

ַמע ְוִתְשׁ ֲחָסִדים טֹוִבים  ְוִתְגְמֵלנּו  ֵאינּו  רֹו ָכל  ּוְבֵעיֵני 

רּוְך ָבּ ה:  ֶפּ ל  ָכּ ִפַלת  ְתּ ׁשֹוֵמַע  ה  ַאָתּ י  ִכּ ֵתנּו  ִפָלּ ְתּ קֹול 

ה: ִפָלּ ה ֲא-דָֹני ׁשֹוֵמַע ְתּ ַאָתּ

      נשיאת קופת צדקה עם ספר קודש

      ביציאה לדרך - סגולה

      לשמירה ולהצלה
“ ן קי ו ז נ נם  וה אי הידעת? ”שלוחי מצו

052-2
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מקושר בכל מוצרמקושר בכל מוצר
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