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רוצים שאנחנו בגלל רק לא מנצחים. אנחנו השבת
את לנו הכינו שכבר בגלל בעיקר אלא לנצח,

שנים כמה במשך אותו. לממש רק צריך הנצחון,
נוראיות גזירות תחת בארץ, היהודי הישוב חי

הייתה, שמגמתם אלה גזירות היווני. השלטון של
שהביאו הם ישראל, עם של הרוחני יחודו חיסול

היוונים. כנגד החשמונאים מרד לפרוץ
מול "חלשים של מלחמה אומנם זו הייתה

זכו ית' בעזרתו אך רבים", כנגד "מעטים גיבורים",
במלחמה הניסי, לנצחון

בדיוק שהסתיימה
כ"ד - השבת בתאריך

יום למחרת, כאשר כסלו,
הנס התרחש בכסלו, כ"ה

השמן. פך נס הידוע,
מגילת מתוך הפסוק על

האלה "והימים אסתר
מסביר ונעשים", נזכרים
היא שהכוונה האריז"ל,

הפורים, לימי רק לא
השנה. מועדי לכל אלא
בהגיע שנה מידי ולכן
אירוע או חג של זמנו

מחדש מתעוררת מסויים,
אלוקית, השפעה אותה

התרחשות בעת שנמשכה
הראשונה.. בפעם האירוע

מהשבת כוח
מידי זה ביום כסלו. כ"ד לגבי גם הדברים, הם כך

אותה מתעוררת לנצח. כח לנתינת זוכים אנו שנה,
המכבים לימין שעמדה נפלאה, אלוקית המשכה

זוכים אנו זו שבשנה אלא המלחמה. בנצחון
עצמה. השבת מצד עצומה, סיוע לתוספת

בשיחותיו מבאר המשיח, מלך שליט"א הרבי
בשבת שחל כסלו כ"ד מעלת את הקדושות,

הדין בשבת הרי ואומר:
שבת, עונג מצד הוא,
לחשוב לאדם שאין

עסקיו, אודות ולדאוג

מלאכתך ש"כל באופן עצמו את לראות עליו אלא
שחל כסלו בכ"ד המלחמה נצחון גם עשוי'ה".

כבר שהמלחמה באופן הוא השנה, כקביעות בשבת
משמים, ועזר סיוע ישנו גמורה. כבר "עשוי'ה",
נרות (כנס מעצמה מתנהלת שהמלחמה כאילו

את שולל כזה מצב שמים). בידי גלוי נס החנוכה,
וכו' צער מאמץ, - במלחמה הכרוכים החסרונות
שמחה מתוך זה וכל הנצחון את יש זה עם ויחד

השבת ממעלת בפרט כמתחייב ועונג,

הניסים פרסום
דברים כמה יש ואכן

לנצח צריכים שאנחנו
צריך לדוגמא: בהם.
החשיבה את לנצח

כלפי העקומה
וצריך הפלסטינים

פשוט בראש לחשוב
אוייבינו, הם וישר:

מסתירים לא הם נקודה.
היסוד הנחת זו זה. את

הפלסטינית בהוויה
חינוכית בגישה שלהם.

את מגדלים הם כזו
עלינו ירו הם ילדיהם.
הפצמרי"ם, אלפי את

להפחיד כדי לא והפאג'רים, הקטיושות הקסאמים,
אנשים להרוג! כדי אלא בתים, להרוס כדי ולא

בחסדי רק במזימתם, הצליחו לא הם וילדים. נשים
יתברך. ה'

רק האש, הפסקת שלהסכם מסתירים, לא גם הם
והטילים הפצמרי"ם מלאי חידוש - אחת מטרה

הבא. הסבב לקראת
והספקנות האדישות השיגרה, את לנצח צריך,

הוא שעניינם החנוכה בימי בפרט ולפרסם,
את ובנחרצות בהתלהבות בחיות, ניסא", "פירסומי
את הן ישראל. לעם ועושה עשה שהקב"ה הניסים

הניסים בפרסום הפרט. ניסי את והן הכלל ניסי
הגאולה לניסי כולו, והעולם עצמנו את מכינים אנו
מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית

ממש. ומיד תיכף המשיח

לדרך יצא חנוכה מבצע
הרבי שליחי יחלו שבת במוצאי

'מבצע בפעילות המשיח, מלך שליט"א
יבקרו השליחים היקף. רחב חנוכה'

קניות מרכזי רפואה, בתי צה"ל, בבסיסי
בהדלקת יהודים רבבות יזכו ועוד,

על הסברה עלוני יחלקו החנוכה, נרות
שמחת את ויביאו החג, והלכות משמעות

יהודי. לכל החג

מלגו המשכן דגם חדש:
המשחק מאבני עשוי המשכן דגם
מניו- הורוביץ חיים הרב לגו. לילדים,

המשכן של מיוחד דגם הפיק יורק,
לילדי חינוכי כאמצעי מלגו, מאבני לבניה

בעזרת המקדש תורת ללימוד ישראל
הספר ע"פ נעשה המשכן דגם משחק.

חג'בי. רפאל הרב מאת המשכן" על "אשר
, נפח משקל, המשכן, מידות את המפרט
להשיג ניתן במדויק המשכן לתמחיר ועד

המובחרות. בחנויות

749 מקווה את משפצים
בשכונת 749 בבנין ישראל" ב"מקווה
החלו יורק), בניו 770 (מול הייטס קראון

במקווה מאסיביים. בשיפוצים השבוע
יותקנו כ"י, האורחים המוני את המשמש

חכם כרטיס הדורשות כניסה, גלגלות
למנוע מנת על למקווה, הכניסה עבור

בכניסה. הרב הלחץ את

״פירסומי הוא שעניינם החנוכה, בימי בפרט ולפרסם, והספקנות האדישות את לנצח צריך
ישראל לעם ועושה עשה שהקב״ה הניסים, את ובנחרצות בהתלהבות בחיות, ניסא״,

טובות חדשות
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ושמח מאיר חנוכה
www.hageula.com

ב"ה

אנחנו השבת
ובגדול מנצחים

925

עם טנקים שיירת בחנוכה, מקיימים בארץ-הקודש חב״ד ניידות שנה, כמידי
צדקנו משיח שליט״א הרבי פני לקבלת נגררות, חנוכיות

משיח פני לקבלת טנקים שיירת



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

של מצווה הבר חגיגת לרגל
שיחי' שמעון גרשון והת' שמואל הת'

ע"ה אבר אברהם ר' הרה"ח בני
תחי' ביילא פנינה מרת ותבלחט"א

שיחי' הכהן ינקוביץ למשפ'
ולמדנים שמים ירא חסידים להיות ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי רוח לנחת

טוב מזל טובברכת מזל ברכת
שיחי' מענדל מנחם הת' לחתן

אקסלרוד שי' משה ר' הרה"ח ב"ר
השידוכין בקשרי בואו לרגל
שתחי' מושקא חיה עב"ג

מיידנצ'יק שי' נחמן ר' הרה"ח ב"ר
עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

  
     

    
    

  
  

   
   

  
  

...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

את ומבטל מכלה חנוכה נר שאור א.
חנוכה נר שאור ב. דתרמודאי. הריגלא
הנפש), כלות מלשון (כליא כליון פועל
שהיו אלה שגם דתרמודאי, בריגלא גם

הנפש. כלות לבחינת יבואו מורדים
חוצה, המעיינות להפצת בנוגע מובן מזה

הכי חוצה של במצב שהם אלה שגם
הנה ר"ל, מרידה של ענין גם כולל ירוד,

כל מתבטלת חוצה, המעיינות הפצת ע"י
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) (ליקוט

מוצש"ק הדלק"נ

5:15 4:00 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:03 חיפה
5:18 4:18 באר-שבע
5:13 4:10 ניו-יורק

(עמוס ינבא. לא -מי ה' אמר כה 
א-ח) ג, - ו-טז ב,

   
חל' 11 דק', 9 ,4 שעה ה', יום 

שישי ביום  

הדור לנשיא להשתחוות

חלומותיו על מסופר פרשתנו בבתחילת
"הנה ז) לז, (וישב האחד החלום יוסף. של

והנה השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו
אלומותיכם תסובינה והנה ... אלומתי קמה
"והנה השני: והחלום לאלומתי", ותשתחוין
משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש

עם מיד מתחילים יוסף של חלומותיו לי".
העובדה את בכך מבטאים כשהם עבודה,
רק הקדושה. מתחום הינם אלו שחלומות

(כביכול). חינם היא השפע קבלת ב"קליפה"
"יגעתי הוא הכלל זאת לעומת בקדושה,

ניתן ה"יגעתי" באמצעות רק תאמין". ומצאתי
שכלל כאלה לדרגות ה"ומצאתי", אל להגיע

בהיסח שמוצאים כמציאה - עליהם חשבו לא
האדם מתעלה בו הסולם הינה העבודה הדעת.

הקב"ה. עם ומתקשר

עבודה ע״י רק
"מאלמים - העבודה? מתבטאת ובמה

שכל הוא, השבלים צמיחת טבע אלומים"!
והם נפרדת ובגומא לחוד צומח מהם אחד

אל לרדת היא האדם ועבודת מזה. זה חלוקים
ל"אלומים". ולאחדם ללקטם "השדה",

יורדת שנשמתו יהודי, כל של עבודתו הרי זו
פירוד, של מקום לעולם-הזה, למטה ל"שדה",
שדה"), איש ("עשו אחרא וסטרא קליפות של
שהם הבהמית ונפש בגוף מתלבשת היא וכאן

ב"שדה", היא והעבודה - לעצמם ומציאות יש
הגוף מן הנובעים והפירוד הישות את לבטל

כוחותיו כל את ולאחד לאסוף הבהמית, והנפש
אלמים". "מאלמים - ה' לעבודת

ישנה אלומים" ה"מאלמים שלעבודת אלא
לבוא צריכה ולאחריה והמשכיות עליה

ההשתחויה לאלמתי" "ותשתחוין של העבודה
כל הצדיק. יוסף של ל"אלומה" וההתבטלות

וכשם שלימה". "קומה מהווים הרי ישראל בני
להיות האברים כל צריכים האדם, שבגוף
א) קנג, ב חלק (זוהר שליטין" ל"תלת בטלים

האברים, ראשי שלושת - וכבדא ליבא (מוחא
להיות צריך ובעיקר הגוף) שליטי וכבד לב מוח
אז שדוקא הראש, אל האברים כל של הביטול

של שלימה" ב"קומה גם הוא כך בריא; גוף הוא
ישראל. כלל

לאלומתי ותשתחוינה
"מאלמים עבודת את עושה שהאדם בכך די אין
הבהמית ונפש הגוף כחות את שמבטל אלמים",

נעשה שהוא לאחר ה'; לעבודת אותם ומאחד
של ל"אלומה" בטל להיות עליו ל"אלומה",
ראש שהוא הדור, נשיא לרבי, הצדיק, יוסף

כל את ומנהיג הוראות הנותן ישראל, קומת
הגוף. אברי כל את מנהיג שהראש כשם ישראל,

עדיין נמצא הוא הרי העבודה כל לאחר ברם
יוסף). של הראשון (חלומו השדה", "בתוך

הגוף. מהגבלות לגמרי לצאת היא, הכוונה ואילו
כמבואר "תשובה" של האמיתי מובנה זהו

שפנימיות האזינו), פרשת (תחילת תורה בלקוטי
האלקים אל תשוב "והרוח הוא התשובה ענין
לשוב האדם נשמת על ז). יב, (קהלת נתנה" אשר

לגוף, ירדה בטרם שהיתה כפי דרגא לאותה
יעלים לא בגוף למטה כאן בהיותה שגם דהיינו

הנשמה ירידת כל היתה כך שלשם כלל, הגוף
עם להתאחד תוכל בגוף בהיותה שגם למטה:

הירידה. לפני שהיתה כפי נתנה", "אשר הקב"ה

הקליפה כנגד דקדושה אחדות
שמים. בעניני מדובר בו השני, החלום ענין וזהו

את השלים הוא יצא; כבר הוא מה"שדה"
אסיפת ב"מאלמים", הארציים, בענינים עבודתו

בעניני רק היא עתה עבודתו נפרדים. דברים
נתנה". אשר האלקים אל תשוב -"והרוח שמים
אל האדם, מהות כל ביטול של שהעבודה אלא

"ואחד - השני בחלום גם נשנית הדור נשיא
נחשוב, שלא לי"; משתחוים כוכבים עשר

כשהעבודה רק נדרש ליוסף הפנימי שהביטול
שם פירוד, של במקום השדה", "בתוך נעשית

אבל לקליפה. יניקה תהא שלא להזהר צריכים
אין "כוכבים", שמים בעניני רק כשעוסקים

- זה לביטול הכרח כביכול
"ואחד השני: שבחלום ההוראה באה כך על

שההשתחוואה לי", משתחוים כוכבים עשר
להיות מוכרחים הצדיק ליוסף והביטול

מגיע "וראשו של לעבודה כשמגיעים אפילו
לראש ההתבטלות להיות צריכה השמימה".

ישראל. ומנהיג
תש״מ) וירא ש״פ שיחת (ע״פ

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



השלישי בחודש החלו הסיפורים
רחל חזיזה מרת של להריונה,

שערכה, בבדיקות ב'. חב"ד מכפר
הריונית. סכרת לה יש כי התברר

בית במרפאות הרופאים, חוו"ד
לא הייתה הרופא", "אסף הרפואה
סיבוכים מפני אותה הזהירו קלה.

אפילו לגרום שעלולים קשים,
ח"ו. ההריון, הפסקת

יום יום לבקר נאלצה מעתה
שקילות לבדיקות, במרפאה,

למצבה תואם תזונתי ולפיקוח
צצה שאז אלא הריונית. בסכרת

המדוקדקת השמירה חדשה. בעיה
וכדו', מסוכר הימנעות על שלה
קיצוני מצב לידי אותה הביאו

סוכר, תת היפוגלוקמיה, הופכי,
המידה. על ייתר נמוכים ערכים

מרדכי הרב עם "התייעצתי
ואמר, שהרגיע מחולון, נחימובסקי

קשורה הרי את
מלך שליט"א לרבי
יהיה הכל המשיח,

בסדר.
הרופאים עמדת
"שמירת הייתה,

להתאשפז הריון",
הסברתי ללידה. עד

ילדים לי שיש
אוכל ולא בבית
ללא להשאירם
ציינתי השגחה.

לבוא מוכנה שאני
לבדיקות, יום כל

הייתי לעצמי הטירחה. למרות
שהם הבחנתי כי אם רגועה,

מוזר". ב"מבט עלי מסתכלים
שליט"א לרבי כתבתי במקביל,

האגרות באמצעות המשיח מלך
מרגיעות היו התשובות קודש,

זו מסיבה תקין. שהכל ומבטיחות
חריגות, לבדיקות הסכמתי לא גם
שהולד הזהירו שהרופאים למרות

ח"ו. מומים עם להיוולד עלול
שב"ה בטחון, תחושת לי הייתה

בסדר. יהיה והכל עובר לי נתן שה'
היומית, לביקורת להגיע המשכתי
ברור כי לי להזכיר דואגים כשהם

רק ללדת עלי יהא שבמצבי,
קיסרי. בניתוח

האגרות באמצעות שוב כתבתי
ורק מרגיעה, תשובה ושוב קודש

ומצות בתורה להתחזק שעלי

תורה. ובשיעורי
עמדת התשיעי. החודש הגיע

"בסכרת נחרצת. הייתה הרופא
לא ה-40 ובשבוע הריונית

להגיע עליך זמן. יותר מושכים
שוב הבהרתי אך קיסרי". לניתוח

קיסרי. ניתוח רוצה שאינני
ציק זמרוני להרב טלפונית פניתי
מלך שליט"א לרבי עבורי שכתב
כל הייתה לא בתשובה המשיח.
לטיפול או לניתוח התייחסות

המעודדות המילים חריג. רפואי
לברך יש "היום היו: בתשובה

המליץ זמרוני הרב המוגמר". על
זה רגילה. בלידה ללדת שאבקש
6 בשעה בצהרים. 12 בשעה היה

לידה. בחדר כבר הייתי אחה"צ
שאמרה רופאה הגיעה שאז אלא
לה שיש יודעים אתם רגע, "רק

מייד אותה תורידו הריונית? סכרת
קיסרי. לחדר

אמרתי ויתרתי. לא
"אני לרופאה

לשון, בכל מבקשת
תשובה לי יש
מהרבי ברורה
מלך שליט"א

צורך שאין המשיח,
יהיה והכל בניתוח

כשורה".
לצעוק החלה והיא
נורמלית?! "את עלי

עוד לך יש במצבך
לי "יש בשלי ואני !? להתווכח זמן

לי יש וגם בסדר" שהכל תשובה
ליולדת) (שמירה המעלות" "שיר

כאן!!. ללדת לי "תני
ראש הוזעק התנגדותי, לנוכח

מצבי את איבחן הפרופ' המחלקה.
תנו צודקת, "היא בפסקנות: וקבע

ניתוח". ללא כאן, ללדת לה
שהעובר כשראיתי מסויים, בשלב
שלוש כוחי בכל צעקתי מתעכב,
היה הצוות אדוננו".. "יחי פעמים
אבל קורה, מה הבינו לא ב"הלם"
ב"ה, הולד של קולו נשמע תיכף

ובשעה טוב במזל ושלם בריא
ב"ה. רגילה לידה ומוצלחת. טובה

ואמר הפרופ' שוב הגיע מאוחר
שנים, במשך כאן מיילדים "אנו

משהו היה זה כזה, דבר ראינו ולא
לכולנו נתת מהטבע. למעלה

ובטחון. באמונה שיעור

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

והגאולהחנוכה והגאולה חנוכה
תורה בעניני יותר שמוסיפים ככל אלה, ובימים
ע"י ובמיוחד כולל אור", ותורה מצוה "נר ומצוותי'ה,
ניסא" "פירסומי של באופן ובפרט חנוכה, נר הדלקת
ומביאים יותר עוד ומזרזים ממהרים העולם, בכל

האמיתית. הגאולה את בפועל
האמיתית לגאולה ביותר שייכים חנוכה שימי ולהוסיף,
השמן נס לזכר היא חנוכה נר הדלקת כי, - והשלימה
ע"י מחדש כשנתחנך המקדש בית במנורת שהי'ה
והדלקת וחנוכת לבנין ההכנה וזוהי החשמונאים,
האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית המנורה

צדקנו. משיח ע"י והשלימה
ב') כרך ה'תשנ"ב התוועדויות מתוך ה'תשנ"ב. דחנוכה א' (נר

עקשמיני של חנוכה – פקידת עקרותרות פקידת – חנוכה של שמיני
מאמר טבת, כסלו חודש מאמרי יששכר (בני פולין חסידי של בספרים איתא
מסתמא אבל חב"ד, בחסידות זה ענין מצאתי לא [לעת-עתה יו"ד) אות ב'
עקרות. לפקידת מסוגל חנוכה", "זאת דחנוכה, השמיני שיום שם] גם נמצא
המשיך:] ואח"כ לחיים, שיאמרו מהמסובים לכמה רמז שליט"א אדמו"ר [כ"ק

: בזה והענין
הרחמים, מדות י"ג מאירים שבחנוכה פ"ד) חנוכה שער פע"ח (ראה ידוע
(ראה הטעמים א' שזהו - תיבות י"ג חנוכה נר של הברכה בנוסח יש וכנגדם
נר "להדליק : הברכה נוסח את קבע הזקן שאדמו"ר ס"ב) פמ"ו הכולל שער
התגלות ומצד י"ג. יהי' התיבות שמספר כדי חנוכה"), של "נר (ולא חנוכה"
להוליד ההולדה כח נמשך - מהשתלשלות למעלה שהם הרחמים מדות י"ג

ממש. לו בדומה
ימי משמונת יום בכל כי, - דחנוכה השמיני ליום שייך זה הרי יותר ובפרטיות
שמיני וביום המדות, י"ג כל כלולים ובה מדה"ר, מי"ג א' מדה מאירה חנוכה
ונקה דנוצר הבטישה וע"י "ונוצר", מזל שהוא השמיני, מזל מאיר דחנוכה

ההולדה. ענין נעשה בדא, דא האם), וטיפת האב טיפת כנגד (שהם

חנוכערכתי נר למשיחי – אלו נרות חנוכהה נרות אלו – למשיחי נר ערכתי
שמ"ש מטשערנאביל נחום ר' להרה"צ מקץ) (פרשת עינים מאור בספר איתא
מובן ומזה חנוכה. נרות על קאי למשיחי" נר "ערכתי ו) יז, קל"ב, (תהילים
החסידות, דתורת המעיינות בהפצת ביותר לעסוק צריכים חנוכה שבימי
עד החמה משתשקע שמצותה שזהו"ע הגלות, חשכת את מאירים שעי"ז

משיח. ביאת ופועלים ב), כא, (שבת דתרמודאי רגלא דכליא
"בימי הי' דחנוכה הענין כללות שהרי - גדול, כהן מתתיהו ע"י נעשה זה וענין
אם הדעות מב' ולהעיר הניסים"). "ועל (נוסח גדול" כהן יוחנן בן מתתיהו
(ראה כה"ג" יוחנן בן) "(מתתיהו יוחנן על או מתתיהו, על קאי גדול" "כהן

וש"נ.), שם) (ע' סי"ג חנוכה ערך תלמודית אנציקלופדיה
להדיא מפורש לב) הקדמה סוף הגלגולים (שער האריז"ל בכתבי אבל
- הנשיאים כל את שכולל הדור, נשיא על דקאי - גדול כהן הי' שמתתיהו
הי' הדור, נשיא רבינו, ומשה נשיאים, י"ב שהיו רבינו, משה של בזמנו כמו
(תקו"ז ודרא דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע הוא וכן כולם, את כולל

הכל, כללות שהוא רע"א), קי"ד, רע"א. (קי"ב, תס"ט
בכל חנוכה נרות עם להאיר - למשיחי" נר ד"ערכתי הענין את פועל והוא
ע"י השלימה להגאולה ההכנה שזוהי דתרמודאי, רגלא דכליא עד מקום,

משיח.
(263 ע' התוועדויות ה'תשי"ג, חנוכה, זאת מקץ, (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

כא פרק ביאה הל'

כב. .פרק

א. פרק אסורת מאכלות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

י-יב. פרקים שכנים הל'

א. ושותפים שלוחים הל' יג-יד פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק עבדים הל'

ד-ו. פרק

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לידה בחדר "יחי" צעקת

הגאולה אתר של הוידאו במדור

לא ה"השכם" ישנו שכאשר בפועל רואים
שזה מכיון בפועל, ל"להורגו" להגיע צריכים

ויש למלחמה מגיעים לא ומלכתחילה ופחד, אימה מטיל
כאן" הכל כאן ה"שלום את ...ויש השטחים כל את

תשל"ט) תמוז (יג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ה"השכם" ישנו והרצאותכאשר כנסים
השירה קטעי הנאומים,

לצפיה! והזמרה,
www.hageula.com



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב הכדכד""אבני הכדכד" "אבני

מסריםהצגה ססגונית חסידית וחדשנית עם מסרים  עם וחדשנית חסידית ססגונית הצגה
לילדיםותפקידים חשובים לילדים חשובים ותפקידים

הגאולההצגה עם סוד נפלא - סוד הגאולה סוד - נפלא סוד עם הצגה

להזמנות:להזמנות: 050-7617-177050-7617-177
הנוספות...)(שאלו על ההצגות הנוספות...) ההצגות על (שאלו

! הסוד של הגילוי

מציג: הגאולה תאטרון

האירופאי משיח לקונגרס שנה י"ג

פצעים ריפוי
מנסים היו פצעים שריפוי זמן משך שהיה זכורני כן

תחבושת הפצעים במקום הנחה ע"י להחישו
גידול הממהרים ידועים וויטמנים המכילים מדברים

אין האחרונים שבשנים אפשר וכו' והעור הבשר
עד"ז. לשאול כדאי אופן בכל אבל בזה, משתמשים

ו׳שמג) (מאגרת

התכלת חלזון
לפועל בהנוגע התכלת חלזון דבר על שכתב במה

זה על הרעשו אשר ידוע הרי - בציצית עתה
יצא בעת עולם גדולי נגלה, ע"פ גם לזה, והתנגדו

מראדזין. זה חידוש
על הסכים לא נ"ע (מהרש"ב) אדמו"ר כ"ק וגם

מכתבו ידי תחת עתה ואין אופן. בשום החידוש
התכלת ענין יהי' קבלה ע"פ שמביא זכורני אבל בזה.
אדנ"ע. כ"ק דברי אלא לנו אין ואנו לבא. לעתיד רק

ו׳שפב) (מאגרת

בלילה מתעורר
קלה ששינתו איך בנם...שליט"א אודות במש"כ

וכו' לילה כל כמעט ומתעורר ביותר
וכשימלאו במזונו, מה לו שחסר לומר מקום יש

לישן שלו) (ניערווען העצבים יתחזקו בודאי החסר
בחדר המזוזה גם לבדוק שצריך אלא יותר, במנוחה

אשר ומשקים המאכלים בכשרות לדקדק וכן ישן, בו
וטוב. הלוך מצבו ילך זה כל ידי שעל לו, נותנים

ו׳שפב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בשורת להפצת החשובות היוזמות אחת
בלונדון, משיח לבית בהחלט שייכת הגאולה,
מידי המקיים הכהן, יצחק חיים הרב בראשות
השבוע האירופאי". משיח "קונגרס את שנה
העוסק הי"ג, הקונגרס רבה בהצלחה נחתם

הבאת – דורנו על שהוטלה היחידה בשליחות
ממש. בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

ליל של מעריב בתפילת שנפתח הקונגרס
משיח, בית מנחם, בית – הכנסת בית שבת.

מתושבי אורחים כולל לפה מפה מלא היה
דודי" ה"לכה לאחר להשתתף שזכו השכונה,

ארוכה. שעה סוער אדוננו" "יחי בריקוד

ליברוב זלמן הרב דיברו שבת, ליל בסעודת
הרב (בעברית), קעניג אלעזר הרב (באנגלית),
נערכו מכן לאחר (יידיש). וויצהנדלר שמעון

כשהמקום הלילה, תוך אל קטנות התוועדויות
שבאים 'חרדים' יהודים (!) בעשרות מתמלא

ואכן המשיח, כמלך שליט"א הרבי על לשמוע
שעות! 9 בלילה, 2 עד אחה"צ מ-5 שומעים

מנכ"ל נחשון דוד הרב השבת: יום בסעודת
המלכות' 'קבלת ענין את ביאר חב"ד, ניידות

על דיון נערך בהמשך השבוע. לפרשת והקשר
העולם. אומות גאולת

החגיגי הערב
המשתתפים חגיגי. באנקעט נערך שבת מוצאי
ספר מצוות, 7 על מהודר הסברה חומר קיבלו

סקירה המכיל הקונגרס לרגל שיצא מיוחד
ברכה ומכתבי לונדון, משיח בית פעילות על

הבאנקעט את דרג. רמי שונים מאישים
כהן, יצחק חיים הרב ברכה, במילות פתח

פרק לקריאת משיח". בית מנחם "בית מנהל
המשיח, מלך שליט"א הרבי של התהילים

חיים הרב בלונדון חב"ד חסידי זקן הוזמן
בהכרזת שמסיים ליברוב, מענדל מנחם שמואל

אדוננו'. 'יחי הקודש

תורה ספר הכנסת
בכבוד פתח האירוע, מנחה טורין אליעזר הרב

הרב שליט"א. המשיח מלך הרבי – אכסניה
מצוות שבע מעלת את בארוכה ביאר קלי, בועז

בני עם מפעילות וידאו הוקרן בסיום, נח. בני
ביידיש מתוועד ווייצהנדלר, שמעון הרב נח.
התגלות החסידות תורת מהות על ובעברית

המשיח. מלך

שמתוועד קעניג, אלעזר הרב הוא הבא הנואם
הרב ועוד. השמחה ענין על כהרגלו בחיות

– המארחת העיר יליד – ליברוב זלמן שניאור
בית בפעילות להשתתף בקריאה מסיים לונדון,
בלהט מדבר גליק, הערשל הרב בלונדון. משיח
משיח, בנושא להיות שצריך ה'קאך' אודות רב

בהתלהבותו. הקהל את ומדביק

המאסר בסיפור פותח נחשון, דוד הרב

הבירור לענין ועובר הזקן אדמו"ר של והגאולה
על- והשלמתו נשיאינו, רבותינו ע"י צרפת של
אלו נגד למלחמה עובר מכאן המשיח. מלך ידי

משיחך". עקבות חרפו "אשר

האותיות כתיבת את סיימו בצהריים למחרת
מוזס. משפחת ע"י שנתרם התורה, בספר

ברחובות תהלוכה יוצאת הכתיבה סיום לאחר
כשבראשה היל', 'סטמפורד החרדית השכונה

משיח! דגל וכמובן, מוזיקה, עם רכב מוביל
אותם ה'הקפות', נערכות התהלוכה בסיום

טורין. אליעזר הרב מנחה

אנגליה מלכת מכתב
להתוועדות. הפך מצוה, סעודת של המשכה

סיים אישי בסיפור שפתח מוזס, יחזקאל הרב
הקריא וכהמחשה לונדון משיח בית במעלת

המכתב את הקהל בפני
אנגליה, ממלכת שקיבל
הרב לאירוע. שהוזמנה

מדבר גוטפריד, אריה ד"ר
אודות המדינה" ב"שפת
לגאולה, מדע בין הקשר

מוכן העולם כיצד ומראה
שיש מבין "|המדע לגאולה,

זו". לבירה הבית בעל

כסלו י"ט בהתוועדות הקונגרס של שיאו
אנ"ש שלוחים, רבנים, בהשתתפות המרכזית,
בהשתתפות והזרמים החוגים מכל ומקורבים
היבשת רחבי מכל אורחים ומשפיעים רבנים
יחזרו הקונגרס בסיום אשר כולו, ומהעולם

החסידית החמימות את להחדיר לארצותיהם
לזירוז כולה, אירופה ביבשת הנעשות בפעולות

והשלימה. האמיתית הגאולה

בקונגרס דברים נושא ויצהנדלר שמעון הרב

כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .
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