
לנו ניתנה השבוע שאמרה". ממי האמת "שמע
כחל ללא שהגדירה כזו, מאמירת להינות הזכות
המגמה ואת הפלסטינים של סיפורם את וסרק
שבמקרה רק בישראל. מאבקם של האמיתית
אמירה אותה הגיעה מהיכן יודעים כן אנו זה,

לכותרות שזכתה האמירה שבעניין. המדהים וזה
כלל הגיעה לא העולמית, בתקשורת נרחבות
למדי מפתיע באופן אלא ישראל, של מכיוונה

(בשנות הנבחרים בית כיו"ר ששימש מי של מפיו
הרפובליקני המועמד גינגריץ', ניוט ה-90'),

ארה"ב. לנשיאות כיום המוביל
על לאחרונה, השתתף בהם מתוקשרים בעימותים
חד באופן גינגריץ' הצהיר לנשיאות, המירוץ רקע

הפלסטינים כי וברור
מומצא" "עם הינם

כעם הפלסטינים והצגת
מתעמולה חלק הינה

להוקיעה. שיש שיקרית
הינם "הפלסטינים

עד דבר. לכל ערבים
לא הם '67 לשנת

יישות על כלל דיברו
על ולא פלסטינית
פלסטינית. מדינה
על לשקר "מספיק

אמר. התיכון, המזרח
של השיבה זכות

מבוססת הפלסטינים
כוזב". סיפור על

החינוך אבסורד
במזרח אובמה מדיניות את בחריפות ביקר גינגריץ'
יום "כל מהמציאות. מנותקת שהיא בטענה התיכון

לוחץ הנוכחי והממשל ישראל על רקטות יורים
והמעשית המוצהרת מגמתם לפשרה". ישראל על

השמדת - והיא בעינה נותרה הפלסטינים של
ברשות בכיר מצטט כשהוא אמר (ח"ו), ישראל
המודה הפלסטינית

פתח בין הבדל אין כי
האלה האנשים וחמאס.

טרוריסטים!

הפלסטיני, החינוך אבסורד על הצביע גינגריץ'
תושבי כאשר ישראל, ולשנאת לטירור המחנך
שלהם! הלימוד ספרי את המממנים הם ארה"ב
ציבורית כאישיות גינגריץ' כי להיווכח מאלף

לטובת המתייצבת ראשונה", "סנונית אינו בכירה,
הבולטים האישים אחד ובגאון. בגלוי היהודי העם
גלן הינו והעולמית, האמריקאית בתקשורת ביותר
לב בגילוי חושף כשהוא ישראל, למען הנלחם בק,
ישראל אוייבי של צביעותם את חת, ללא ובאומץ

השונות. באומות ותומכיהם
הגויים, אותם של זו ישרה שכלית ראיה מול
והרשע השקר על להצביע להם המאפשרת

באפסותה בולטת להתבלבל, מבלי הפלסטיני
ממשלות של התנהלותן

האחרונות ישראל
הנוכחית, זו ובפרט

אפשרי צעד כל שעשו
והתרפסות כניעה של
על הפלסטינים, בפני
בני של חייהם חשבון

עמם!

אומניך מלכים
הגאולה, זמן מיעודי
החיובי השינוי זהו

העולם אומות ביחס
שינוי ישראל, עם כלפי

מפעולתו המתרחש
שליט"א הרבי של

כלשון המשיח, מלך
מלך אודות הרמב"ם
ה' את לעבוד כולו העולם את "ויתקן המשיח

המתוודעים העולם, אומות בו השלב זה ביחד".
הופכים ישראל, עם של האלוקית ומעלתו ליחודו
מלכים "והיו הנביא: כלשון הגדולים, למסייעים
לזרז ביכולתנו מניקותיך". ושרותיהם אומניך

מצוות שבע הפצת ע"י זה, יעוד של התגשמותו
של המושלמת התגלותו עדי הגויים, בקרב נח בני
עד ממש, ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי
בחצרות נרות ל"והדליקו נזכה זה בחנוכה אשר

ממש. ומיד תיכף השלישי המקדש בבית קודשיך"

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

חג-הגאולה התוועדויות
כסלו י"ט-כ' הגאולה, חג ימי את

בית המוני ציינו השבוע) (חמישי-שישי
החלטות וקבלת בהתוועדויות ישראל

ובדרכי החסידות בלימוד טובות
ימשיכו הסמוכה בשבת החסידות.

לאור ההתוועדויות, את רבים במקומות
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הוראתו

בהתוועדויות אלו בימים להרבות
ושמחה. באור מוסיפים בהם ומסיבות,

גאולה של חנוכה מבצע
לגלובוס מסביב חב"ד מוקדי אלפי

ב"מצע המרץ, במלא השבוע יפעלו
הרבי של בהוראתו הנערך חנוכה"
את להביא המשיח, מלך שליט"א

ההדלקות לצד יהודי. לכל החג אור
ושיירות הערים ברחבי המרכזיות

לשמח הפעילים יגיעו המוארים, הרכבים
אבות, בתי רפואה, בתי הצבא, בבסיסי
באור העולם את "להאיר הסלוגן תחת

הגאולה".

לשלוחים במיוחד מגפון
כמות הגיעה משמחת: בשורה

מציאה במחיר מגפונים של מצומצמת
בפורמט הינו המגפון שיחיו. לשלוחים

במיוחד. ומיקצועי "קומפקטי" קטן
קל מישקל מאוד) חזק (ווליום עוצמה

ותהלוכות. לטיולים לשימוש מאוד ונוח
.052-717-0952 והזמנות: לפרטים

של האלוקית למעלתו המתוודעים העולם, אומות ביחס החיובי השינוי הגאולה, זמן מיעודי
מניקותיך״ ושרותיהם אומניך מלכים ״והיו ביותר: הגדולים למסייעים הופכים ישראל, עם

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

ושמחחג חנוכה מאיר ושמח מאיר חנוכה חג

ב"ה

שהממשלה מה
לעולם לומר פחדה

877 (16.12.11) ה'תשע"ב הגאולה, חודש - כסלו כ' וישב, פרשת קודש שבת ערב

המשיח מלך שליט״א הרבי במעמד חנוכה נרות הדלקת

קדשיך בחצרות נרות והדליקו



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

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

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

תניא תהלים חומש
ה' בצבאות החיילת

שתחי' דינה נחמה בת שתחי' חנה

עמו חולי שאר בתוך וקרובה, שלימה לרפואה
האמיתית הגאולה זמן של ובאופן ישראל

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה,
ממש ומיד תיכף

שיחי' לבקוביץ גדליה הר' למשפחת
הבן להולדת

שיחי' דובער שלום ה' בצבאות החייל
מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, ויגדלוהו

בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

טובלזכות מזל ברכת

  
      
      
     
     
    

    
    

    
    
    


   

א) לח, (בראשית ההיא בעת ויהי
אנוכי "כי פתח נחמן בר שמואל רבי

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

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

אשר ומטך ופתילך חתמך ותאמר
יח) לח, (בראשית בידך
הקודש. רוח בה נצנצה ... יוחנן רבי אמר
יהיה אם "כי כנאמר: מלכות זה 'חותמך'
על חותם יהודה מלך יהויקים בן כניהו

כד), כב, (ירמיהו ימיני"
בפתיל מצויין שהן סנהדרין זו 'ופתילך'

פתיל הכנף ציצית על "ונתנו כנאמר:
לח), טו, (במדבר תכלת"

כנאמר: המשיח מלך זה בידך אשר 'ומטך'
קי, (תהילים מציון" ה' ישלח עוזך "מטה

ב).
שמעוני) (ילקוט

יא) מ, (בראשית בידי פרעה וכוס
כוסות ד' כנגד : אמר נחמן בר שמואל ר'
"ואשחט בידי", פרעה "וכוס כאן, שנאמרו
את ואתן פרעה", כוס אל אותם ואתן
פרעה כוס "ונתת פרעה", כף על הכוס

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

וכוסי". חלקי מנת "ה' שנאמר לבוא
(מדרש)

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:18 4:02 ירושלים
5:19 4:16 תל-אביב
5:16 4:05 חיפה
5:21 4:20 באר-שבע
5:15 4:11 ניו-יורק
ינבא לא מי - ה' אמר כה 

ח). ג, - ו ב, (עמוס

העבודה את לעשות מוטל עליך

ומעשיו אבינו יעקב של בסיפורו פותחת פרשתנו
"וישב הפסוק: וכלשון כנען לארץ שובו לאחר

לז, (בראשית כנען" בארץ אביו מגורי בארץ יעקב
א).

דובער, (רבינו ממזריטש המגיד פירשו זה, פסוק
קבע - יעקב" "וישב הבעש"ט): של ממשיכו

(כלומר ובגשמיות בארציות - "בארץ" מושבו,
הגשמיים בעניינים והתעסק השתקע אבינו יעקב

מ"מגורי" ללקט כדי זאת וכל והפשוטים),
הקדושה ניצוצות את מהבית) (מהמגורים,

הגשמיות. בתוך בעולם ומוסתרים ה'טמונים'
והעלה הניצוצות, את ובירר אסף הוא כלומר,
הוא. ברוך הקדוש - ל"אביו" לקדושה אותם

בצבא כמו
(עבודת ה' עבודת - עבודתו את עשה יעקב

הפסולת מתוך הטוב הוצאת - הניצוצות בירור
מתוך העולם) גשמיות מתוך הקדושה וחלק
- ה' רצון שזהו בגלל רק ותמימות, פשיטות

רווח איזה בשביל לא יותר. טוב יהיה שהעולם
("משכורת") גשמי שכר קבלת או כלשהו, אישי

רוחני. תענוג איזה בשביל לחלופין או
יצחק, יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר וכדברי

על חב"ד), נשיאות בשלשלת הששי האדמו"ר

של "הפשיטות פשיטות מתוך עבודה מדרגת
העצמות" פשיטות עם מתקשרת פשוטים אנשים
מגיעה כזאת עבודה (205 עמ' ה'תש"ט המאמרים (ספר
והבנה. שכליים שיקולים ללא עול, קבלת מתוך
מא). יב, (שמות ה'" "צבאות בשם נקרא ישראל עם
דעתו, שיקול את להפעיל נדרש לא החייל בצבא,

מסבירים לא לחייל ההוראות. את למלא אלא
מדוע או מסוימת לפעולה שנבחר זה הוא מדוע
תפקידו אחרת. בדרך ולא זו בדרך לפעול עליו
גם כך עול. קבלת מתוך לציית הוא החייל של

אותם למלא ועליו ה', ציוויי את מקבל יהודי כל
טוב יהיה שהעולם ה' של רצונו זהו כי בשלימות,

יותר.

המדרש מבית לצאת
מבאר יעקב "ויצא ויצא: בפרשת שנאמר וכפי

יצא אבינו, יעקב י) כח, (בראשית חרנה" וילך שבע
לבן אצל בחרן כשהיה וגם ל'חרן', שבע' מ'באר
העולם. ותיקון בירור עם התעסק הוא הארמי,
לחרן. ללכת עליו דווקא מדוע שאל לא יעקב

לגור יכולים היו לא ועשו שהוא הדבר אמנם נכון
יהיה לא שעשו למה אבל מקום, באותו ביחד

שבע בבאר ישאר ויעקב לחרן ללכת שצריך זה
ט) כח, בראשית ברש"י (כמובא עבר של מדרשו בבית

בתורה. שם ויעסוק
את לבצע הלך הוא שאלות. שאל לא יעקב אך
הוא זאת עם וביחד עול, קבלת מתוך שליחותו
מצווה. של שמחה - שמחה מתוך זה את עשה

ולהתעלות לעלות
הלימוד את לעזוב ירידה. היא לחרן ההליכה
עם להתעסק וללכת התורה עם וההתעסקות
לעלות לנסות אותם ודווקא העולם ענייני

הפחיתה שלא רק לא הירידה אולם לקדושה.
(כוחות והתעלות עליה לו גרמה אלא בדרגתו
ולמרות העולם עם להתעסק להצליח ויכולת
כל למרות לה'), ונאמן מאמין להישאר זאת

ולעלות להעלות ועוד ביושר לסחור הקשיים
ברוחניות. מדרגות

"אבינו נאמר (עליו אבינו, יעקב של מדרכו
אחד (לכל יהודי לכל הוראה נלמדת הזקן")

צורך שאין אבינו), עקב של בניו ישראל, מעם
במה לעסוק יהודי על גדולות. פעולות לחפש
בהם ולברר הפשוטים בדברים ממנו, שנדרש
מתוך בהם החבויים הקדושה הניצוצות את

ברוך הקדוש של לשמו עול) (קבלת התמסרות
הוא.

בכל היהודים כל ע"י שנעשתה זו עהבודה ובזכות
מאפשרים ובכך יותר, לטוב העולם הופך הדורות

בגלוי יהיה שזה בעולם, לשרות להקב"ה
כלשון והשלימה, האמיתית בגאולה ובשלימות
ה). מ, (ישעיהו ה'" כבוד "ונגלה ישעיהו: הנביא

פרשתנו) א, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

וישב פרשת

וישב

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

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

השבת לוח



וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
רב אנטיזדה, משה הרב מספר

בנתניה: (פרס) איראן יוצאי קהילת
מכבר לא עד היה ידידיה" "חכם

בקהילה המרכזיות הדמויות אחת
שנים מספר לפני בנתניה. הפרסית
למגינת לעולמו, הלך הוא לא-רב

אנשי של ליבם
אותו שחיבבו הקהילה

מאוד.
בעיקר זכור הוא לי

כרב הראשון כשביומי
קרוב לפני הקהילה,
הוא שנה, לשלושים
שקידם הראשון היה

לי ועזר פני, את
בתפקידי להשתלב

החדש.
את לשמוע נהנה היה ידידיה חכם

ואני שמסרתי, והשיעורים הדרשות
הצדיקים סיפורי את לשמוע נהנתי

פעם. מידי לספר נוהג שהיה
כשצער הביתה אלי נכנס אחד יום

מבכי, חנוק כשקולו מעיניו. ניבט רב
בארצות נמצא הבכור שבנו סיפר
ומתעסק רבות, שנים כבר הברית

טקסטיל. מוצרי ויבוא בשיווק
הלשינו ממתחריו כמה לאחרונה
הוא כאילו המכס לשלטונות עליו

הוא הקרוב ובזמן מס, מעלים
פדרלי, שופט בפני לעמוד יצטרך
זו, מעלילה להינצל סיכויו כאשר

אפסיים.
מהשורה דין עורכי לקח שבנו כמובן
שקראו לאחר הללו, אך הראשונה.
מואשם הוא בהם הסעיפים את

אחד פה קבעו לצידן, הראיות ואת
יצטרך והוא מנוס, יהיה לא שכנראה

ארבע של לתקופה לכלא להיכנס
מלבד זאת (לפחות), שנים חמש או

לשלם. עליו שיהיה גבוה קנס
סיפורו את סיים ידידיה חכם

זולגות ודמעות מצער שבור כשהוא
מעיניו.

התיישבנו ויחד רוחו, את עודדתי
המשיח. מלך שליט"א לרבי לכתוב
באריכות הוסבר שנפתח במכתב
(לימוד החת"ת לימוד מעלת על

לפי ותניא, תהלים חומש של יומי
לכל המחולקים הלימוד מסלולי

צדקה. ונתינת יום)
שליט"א הרבי כותב המכתב בסיום
טוב". יבשר ה' "בעזרת המשיח מלך

הרגעתי התשובה, את כשראיתי
אם ידאג, שלא לו ואמרתי אותו
שנאמרה ההוראה את יקיים בנו

יום בכל ולהפריש חת"ת ללמוד לו
לא רע כל לצדקה, פרוטות כמה

לו. יאונה
נאמרו בו הרב הבטחון

גם השרו הדברים,
מסויים. רוגע עליו

לבנו לטלפן מיהר האב
על לקבל בו ודחק

דברי את לבצע עצמו
מלך שליט"א הרבי
אכן והוא המשיח,
כן. לעשות הבטיח
לבית כשנכנסתי כשבוע, לאחר
ידידיה חכם אלי ניגש הכנסת,
סיפר הוא אותי. ומנשק מחבק

המשפט, נערך שעות כמה שלפני
הוכחות לתביעה שהיתה אף ועל
תחילת עם להפלילו, כדי ברורות
דפק מכסאו, השופט קם המשפט,
מובנת סיבה שום ובלי השולחן על

משפט, מנהלים לא ”כך צעק:
לאלתר". משוחרר הנאשם

דמעות כדי עד נרגש שהיה הבן,
מיהר עיניו, מול שראה מהנס

בקול לו וסיפר לאביו להתקשר
שקרה. את מהתרגשות חנוק

המומים הם אף יצאו הדין עורכי
שהם הראשונה הפעם זוהי כי והודו
כבר כאשר מוזר, כזה משפט רואים

על הנאשם, משוחרר בתחילתו
מוצקות עדויות יש שלכאורה אף

לדין. לעמידתו
הסיפור את הדין לעורכי סיפר הלה
לשיחורו הביא ומי מה - האמיתי
ה' לקידוש גרם והדבר צפוי, הלא

מאד. �גדול

סבא כפר חב״ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת

לחסידותראש השנה לחסידות השנה ראש
הגאולה חג לרגל רבות התוועדויות נערכות אלו בימים
את חוגגים בהן - לחסידות השנה ראש - כסלו י"ט-כ'
הזקן אדמו"ר של הצארית) ברוסיה ממאסר (שחרורו גאולתו
התניא בעל – חב"ד חסידות מייסד זלמן, שניאור רבי –
רבי – ורבו מורו של ההילולא יום את וכן הרב, ערוך ושולחן
הקדוש. הבעש"ט ישראל רבי של מקומו ממלא – ממעזריטש המגיד דובער,
טובות" "החלטות המשתתפים עצמם על מקבלים התוועדות, כל של כדרכה
התפילה, עבודת ישראל, אהבת התורה, והפצת הלימוד שיעורי לחיזוק –

התורה. פנימיות - החסידות תורת והפצת בלימוד התחזקות ובפרט
רבות שנים במשך הרי התורה, פנימיות ללמוד עלינו מדוע השואלים, ישנם

מעטים? אנשים ידי על ורק בהסתר נלמדה היא
הקדושה תורתנו הדורות. וצדיקי גדולי ע"י זה בענין נאמרו רבות תשובות
פנימיות התורה. פנימיות - וסוד דרש רמז, פשט, – פרד"ס כידוע כוללת
מסרה רבנו משה – לדור מדור ונמסרה תורה במתן היא אף ניתנה התורה
(כמו התנאים גם כי וידוע נרחב, שימוש בה עשו הנביאים וכו', ליהושע
בתשובות גם סגולה. ליחידי למדוה ואף ידעוה והאמוראים וחבריו) רשב"י
בעניני ותשובות שאלות ישנן התלמוד) חתימת שלאחר (בדור הגאונים
כללו והראב"ע רמב"ן רש"י, – התורה מפרשי גם כי ידוע הספירות. עשר

לדור. מדור הועברה וכך התורה, מפנימיות רבים ענינים בפירושם
והפצתה מעטים, ידי על התורה פנימיות נלמדה הראשונים בדורות
אליהו של תמידי לגילוי זכה (אשר האריז"ל בתקופת החלה נרחב בהיקף
אלו בדורות "דוקא במפורש: שאמר הנסתר), חכמת את למדו אשר הנביא
המקובל גם כתב וכך כ"ו), (אגה"ק החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים
כתוב "ומצאתי החמה": "אור ספרו בהקדמת אזולאי אברהם רבי האלוקי
. . קצוב לזמן היה בגלויה האמת בחכמת יתעסקו שלא למעלה שנגזר מה
ליצירה מאות ג' אלפים ה' ומשנת . . להתעסק נתונה הרשות ואילך ומשם
ברבים שיתעסקו המובחר מן האריז"ל] לתקופת שנה-בסמיכות 472 [לפני
הקדוש], שבזוהר רבינו משה [דברי מהימנא ברעיא וכדאיתא וקטנים גדולים
דברי ולפי אחר...". בזכות ולא המשיח מלך לבוא עתיד זה שבזכות ואחר
מצוה שזו אלא התורה, פנימיות את ללמוד שמותר רק לא אלו עליון קדושי

הגאולה! את שמביאה המובחר מן
משום – דאורייתא" "נשמתא גם נקרא התורה) (פנימיות ה"סוד" חלק
התורה, פנימיות גם כך נסתרת) שהיא (אף הגוף את מחיה שהנשמה שכפי
התורה בלימוד ושמחה חיות נותנת בתורה, והפנימי הנסתר החלק שהינה
כי נכתב הקדוש בזוהר כבר שלימות. לידי אותם ומביאה המצוות, וקיום
וזוהי – שבסוד" "סוד - לנשמתא" "נשמתא הנקרא התורה חלק גם ישנו
גילוי לאחר שנים מאות ישראל לעם ברבים התגלתה אשר החסידות, תורת

ה"סוד". חלק
זכה אשר הקדוש טוב שם הבעל ישראל רבי ע"י התגלתה החסידות תורת
שהיה - השילוני אחיה הנביא של מפיו אותה ללמוד תמימות שנים 10 במשך
עשר בתום פ"ה). עירובין ירושלמי, (תלמוד הנביא אליהו של ורבו מורו
להיות שיפסיק רוצה הקב"ה כי השילוני אחיה הנביא לו אמר הלימוד שנות
הבעש"ט ישראל. עם לכל החסידות תורת את יפיץ ואילך ומכאן נסתר, צדיק
את פגש תק"י, בשנת עדן לגן שעשה נשמה בעליית כי העיד אף הקדוש
מתי – מר?" קאתי "אימתי אותו ושאל פנים, אל פנים המשיח המלך נשמת
ויתפרסם חוצה מעיינותיך "לכשיפוצו ונענה: המשיח? המלך ויתגלה יגיע
ללמוד הנפלאה והזכות החובה כולנו שעל ומכאן – ויתגלה" בעולם למודך
עם כראוי להתמודד שנוכל מנת על הן וזאת החסידות, תורת את ולהפיץ
מתוך לקראתה, עצמנו את ונכין הגאולה את שנזרז מנת על והן הזמן חשך

וברחמים! ובחסד ממש בקרוב לבב, וטוב שמחה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן
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משפט" מנהלים (לא) "ככה

הניסים על מודים

גויים "רגשו שעליו חדש ענין התווסף לאחרונה
עם קשור אינו זה ענין אמנם ריק". יהגו ולאומים

משיחו", ועל הוי' "על הוא אך ושלום, חס כפשוטו, נפש פיקוח
ימסרו שהיהודים - וכו' דורשים וכבר - לדרוש שרוצים מה והוא:

לירדן. הבית הר על הקדשים קדש של הקדוש המקום את
תשל"ו) אייר אדר"ח (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יודעים שהגויים הגאולה:האמת באתר "דעות" במדור כעת

במצרים, הבחירות תוצאות הערבי, בעולם המהפיכות על
האדמה רעידות המשטרים, נפילת בסוריה, המהומות

והשלימה האמיתית לגאולה קשור הכל וכיצד - וההצפות
www.hageula.com

אנטיזדה משה הרב



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

המשיח מלך שליט"א הרבי של ארד/כסף/זהב מדליות
ראשון יום ומעטפות מזכרת דפי וכן
הבן" ל"פדיון מיוחדות כסף מטבעות

04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

רפואהשורשי רפואהבעהי"ת שורשי
ובטוח:פתרון טבעי ובטוח: טבעי פתרון

כלוסטרוללסכרת, לחץ דם, לניקוי כבד והורדת כלוסטרול והורדת כבד לניקוי דם, לחץ לסכרת,
קלינייםפיתוח ייחודי המכיל תמציות מרוכזות של צמחי מרפא המבוסס על מחקרים קליניים מחקרים על המבוסס מרפא צמחי של מרוכזות תמציות המכיל ייחודי פיתוח

לפריון!הגיעו מוצרים מיוחדים לפריון! מיוחדים מוצרים הגיעו
למהדרין כשר טבעי 100%100% חינם! *תוספת*תוספת 25%25%

דריושלהזמנות: דריוש  050-8353-873050-8353-873 להזמנות:
דעה"המוצרים בהשגחת בד"צ "יורה דעה" "יורה בד"צ בהשגחת המוצרים

יחודיים מזון תוספי

נשמות אלפי אחד, כביש אחד, טנק

לבנו חסיד אהבת
גשמיים בענינים גם והרי חב"די. חסיד בן שהוא כותב
בענינים וכמה כמה אחת על לאיבוד, הולך דבר אין
אבות ירושת שענין לבן, מאב בהנוגע ובפרט רוחניים,
ואצל במוחש, ורואים בה מודים שהכל עובדא הוא
אהבת הוא החסידות שיסוד שכן, כל לא חסידים
לומר צריך ואין ישראל, מבני ואחד אחד לכל ישראל
להנחילו לבו בכל שרוצה לבנו חב"די חסיד אהבת
הרי הטובות. הנפש תכונות אוצר וכל דורות ירושת
שצריך אלא פנים, כל על בכח יפה נשתמר שהכל מובן
המעשה עולם שבעולמנו הפועל, אל הכח מן להוציא
אור חדורה יום יום בחיי הנהגה היינו עיקר, מעשה
ובין למקום אדם שבין מעשיות במצוות חסידותי,

תליא. בהא הא שבאמת לחברו, אדם
ו׳תתקעח*) (מאגרת

היהודי של בחייו החשובים היסודות
בחייו להסתדר שצריך שכיון סברא, שכותב במה
הנה בישיבה, ללמוד ולא בהכנות... למהר עליו בעתיד,
הוא המצוה ומצוה התורה נותן שהקב"ה כיון אדרבה,
בהשגחה ואחד אחד כל על ומשגיח לכל ומפרנס הזן
איש לחיי הכרחית שהכנה ציוה כן גם והוא פרטית,
חיים, תורת בתורתנו חשוב זמן לימוד הוא הישראלי
וכידוע ואדרבה, אדרבה אלא ח"ו זמן איבוד זה אין
טוב בנין שיהיה בנין לבנות כשרוצים אשר בזה המשל
שהיסוד לראות צריך לראש לכל הפרטים, בכל ומפואר
של בחיים ליסוד בהנוגע הוא וכן . . ואמיץ חזק יהיה
מקדיש שהוא והזמנים השנים הן הם אשר ישראל, בני
בהעשיריות מאושר להיות רוצה ואם ועניניה, לתורה
אומרת זאת היסוד, לחזק צריך זה, שלאחרי שנים

וכהנה. כהנה עניניה וקיום התורה בלימוד להוסיף
ו׳תתקעט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מידי זוכות הברית, ארצות ברחבי ערים מאות
הרבי שלוחי על-ידי מרכזיות, להדלקות שנה,
הוראותיו את המקיימים המשיח, מלך שליט"א
אלה עם מה אך יהודי. לכל החג אור את להביא

אותם כל עם מה חב"ד? בית בקרבתם שאין
נידחים, בחורים הפזורים צעירים ואלפי מאות
לפרנסתם? ועמלים המכירות ומרכזי בקניונים

הרבי שלוחי מגיעים אליהם, גם כי מתברר
במיוחד. מקורית ובדרך המשיח, מלך שליט"א

כשמספר שנים, שמונה לפני התחיל הכל
המרכזית תמימים" "תומכי מישיבת תלמידים
הקרוב. חנוכה פעילות את לתכנן ישבו ב-770,

הצעירים בעיית את העלה מהחבר'ה אחד
להגיע אפשר "איך הקניות: במרכזי הפזורים
התשובה, נמצאה שנה באותה כבר אליהם"?
הארוכה, לדרך יצא מבצעים" "טנק ובגדול.

נשמות. אלפי להאיר

לחוף מחוף
בדרך המשמש ענק, קראוון נשכר תחילה

ללינה מקום יש בו משפחתיים, לטיולים כלל
החג במסרי קושט עצמו הטנק ובישולים,

איתם נוטלים כשבמקביל וגאולה, משיח ובשלטי
אלפי הישיבה), תלמידי של (כינויים ה"תמימים"
כמה ועברית, באנגלית הסברה עלוני חנוכיות,
קודש שבת נרות הדלקת ערכות תפילין, זוגות
וכדומה, כמזוזות קדושה תשמישי מספר ועוד

היקר. המסע למימון תרומות וכמובן
החוף לאורך נקבע הארוך הנסיעה מסלול

הארוכים הכבישים אחד על ארה"ב, של המזרחי
החמה ממיאמי .95 כביש - אמריקה של
שבצפון, הקפואה יורק לניו ועד שבדרום

למצוא בנסיון הומה ומרכז קניון כל "חורשים"

החג. לשמחת המצפה יהודי עוד

לבסיס מחוברים
מגיעים הם אליהם המקומות בכל כי לציין חשוב
מהמקומות בחלק יהודית. פעילות כל קיימת לא

וכך קבוע, חב"ד בית אפילו הוקם לא עדיין
משמשים כשהם הפעילים עצמם את מצאו

השנה... לכל - יהודי ענין לכל כתובת
לקניון להכנס די מיידית. מתעוררות והנשמות

למשוך כדי משיח, דגלי עם אדוננו" "יחי בשירת
חנוכה נרות הדלקת למעמד יהודים עשרות

לצד רוחני, משהו לטעום זוכים כשהם מאולתר,
במבה... או שוקולד כמו 'ישראלי' ממתק איזה
אותה כמו חסרים, לא מרגשים סיפורים גם

במו לבנות והחליטה חנוכיה, מצאה שלא בחורה
כמובן מעט, נחרכה שאף מקרטון חנוכיה ידיה

למהדרין. כשרה חנוכיה ערכת לקבל זוכה שהיא
כשרות במזוזות מתעטרות חנויות פתחי

מניחים מאות המוכרים, רוכשים אותן חדשות,
ארוכים חודשים לאחר לראשונה חלקם תפילין,

נרות ערכות גם כך מעטות. לא שנים ואף
מבקשים גדול חלק מאחור. נשארות לא השבת,
מידע קרוב, כשר אוכל לממכר חנות על לברר

אלה כל בתוך מפורטת. בצורה מקבלים הם אותו
מלך שליט"א לרבי לכתוב רבים, כמובן זוכים

המצטרך. בכל ברכתו את ולקבל המשיח
יום, מידי מתרחש המסע, של הרוחני שיאו

מתחברים התמימים כאשר החמה, שקיעת עם
שם ,770 - האם" מ"בסיס החי בשידור לצפיה
מלך שליט"א הרבי במעמד הנרות מודלקות

המשיח.

נח לבני גם
הטנק ממשיך החנויות פעילות שעות כל במשך
קניון, ועוד קניון עוד ולהספיק מרחקים לגמוע

התמימים מרשים המאוחרות, הלילה בשעות רק
ממשיכים כבר הם הבוקר על מעט. לנוח לעצמם

הטנק מתמקם ערב מידי כי יצויין הבא. ליעד
נערכת ובמקום הגדולים הקניונים אחד ליד
צעירים. עשרות עם הלילה לתוך התוועדות
בדרך מלווה לפעילות האומות בני של יחסם

מתלהבים הגויים גם כי מתברר אוהד. ביחס כלל
מהם ורבים שגרתית, הבלתי הפעילות למראה
וממהרים המצוות' 7' על הסברה עלון מקבלים

הצדקה. לקופות ולתרום מממונם לתת
השנה לפעילות התכנונים על אותם כששואלים

בטוחים אנו "ראשית להשיב: ממהרים הם
כל לעין יתגלה המשיח מלך שליט"א שהרבי
בכל המקדש. לבית ישראל עם כל את ויקח

שאף כדי נעשה עלינו המוטל את אנחנו מקרה,
הגאולה לאור יזכו וכולם מאחור ישאר לא יהודי

והשלימה". האמיתית
Chabad95@gmail.com ותרומות: לפרטים

בקניון חנוכה״ נר ״להדליק

מקור סובל לא כבר "...אני וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו שלי הבן וגם לאל, תודה

ג. אליהו המסור" לטיפולך אודות בתרופות
תרופות, צורך איני ועכשיו לי שייעצת למה "...הקשבתי סכרת בעיות

ל. משה במשקל" ירדתי וגם מאוזנת הסכרת
בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי

ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה
ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר

לנו שאין אמרו הרופאים ,46 בת ואישתי 53 בן "...אני ולידה הריון
משותפים". טיפולים שלושה אחרי לעזור? תוכל האם לילדים סיכוי

תינוקת לנו נולדה השנה שבראש לכם לבשר שמחים ואנחנו נס לנו "קרה
ס'.צוקר ו א' מקסימה"

"ניסיםוהריונותכנגדכלהסיכויים" בגוגל: חפשו


