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בלוח השנה אנו עדיין לפני פורים, בעיצומו של חודש 
טבת, אבל יש משהו באירועי הימים האחרונים, 

שמקפיץ אותנו הישר לתוך סיפור המגילה, ולא רק 
שחודש טבת, הינו בהשגחה פרטית,  בגלל העובדה

החודש בו נלקחה אסתר אל המלך אחשורוש. 
גם שם במגילה, היה זה לאחר ש"ותלקח אסתר אל 

המלך אחשורוש .. בחודש העשירי הוא חודש טבת", 
כאשר בסמיכות לזה, אנו עדים לעליית קרנו של 

המן הרשע צורר היהודים "אחר הדברים האלה גדל 
המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי". עניין 
תמוה, בפרט בהתחשב בכך שחוץ מנזקים למלכות 

אחשורוש לא הועיל 
המן כלום.

הסבר לתופעה נעוץ 
בפסוק : "משגיא לגויים 
ויאבדם". כאשר הקב"ה 

עומד למצות את דינו 
של אותו גוי רשע, הנה 
כדי להבליט את מפלתו 
הוא מגביהו תחילה ואזי 

מורידו לשאול תחתית.

עלייה מדומה
הצלחותיה האחרונות 

הפלסטינית  הרשות של
ועידוד הקהילה בגיבוי
(מפגש  הבינלאומית

אנאפוליס וכינוס 
המדינות התורמות 

בפריז) מעוררות גם הם תמיהה רבתי, בפרט לנוכח 
העובדה שתרומתם היחידה של הפלסטינים לעולם, 
הייתה בהגברת הטירור שגבה אלפי קורבנות מעם 

הצלחתו של  כך גם פצועים ה"י. הי"ד ורבבות ישראל
יו"ר הרשות הפלסטינית, מאבות הטירור הפלסטיני, 

שברשימת הישיגיו האישיים: ממתכנני רצח 
ב- הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן

1972. מי שהשתלמותו 
האקדמאית הייתה 

בהכחשת השואה. מי 
שמילא תפקיד מרכזי 

בהקמת מערכת החינוך לשנאה בבתי הספר והגנים, 
במסגדים ובתקשורת הפלסטינית, הפועלת כל העת 

לייצור מתאבדים. 
אך גדול בטחוננו, כי כמו אצל המן, עלייתו הייתה זו 
שהביאה לתלייתו, כך גם הצלחת הרש"פ אינה אלא 
לצורך ביטולה ואיבודה בקרוב ממש. השוני היחיד 
הוא, שאצלנו מי שעומד מאחורי הצלחת הרש"פ, 

מאפשר לה את הכניסה לקהילה הבינלאומית, תוך 
מתן לגטימציה להקמתה כמדינת טירור, אינה אלא 
הממשלה בישראל והעומד בראשה, כאשר גם לגביו 

אנו עומדים תמהים להישרדותו הפוליטית.
כיצד זה שמי שהיה 

מהשותפים הראשיים 
לפשע ה"התנתקות", 

לעקירתם של עשרות 
ישובים ואלפי משפחות 

יהודיות ומסירת 
אדמותיהם לגרועים 

שבאוייבינו. מי שהיה 
אחראי ישיר למחדלי 
מלחמת לבנון השניה, 

עדיין משמש כראש 
הממשלה הממשיכה 
להמיט סכנת נפשות 

נוראית על הישוב 
היהודי כולו?

המוצא היחיד
המוצא היחיד מסכנה 

זו, אינו אלא הכרה מעשית כי הישועה למצבנו לא 
(את הישיגיהם  תבוא משינוי פוליטי זה או אחר

ראינו כבר..), אלא אך ורק מאותה הבטחה אלוקית 
שבפרשתנו "לא יסור שבט מיהודה.. עד כי יבוא 
שילה" וכביאור חז"ל זה "מלך המשיח שהמלוכה 

! את ירי  שלו". הדרך היחידה להפסיק באחת
הקסאמים והפצמרי"ם, להסיר לחלוטין אחת 

ולתמיד את איומי הטירור הפלסטיני, אינה אלא 
ציות מוחלט להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח, 
דבר שיביא להתגלותו המלאה והמושלמת בגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

חירום כנס
הבטחוני החמור   לאור המצב
השורר בארץ הקודש ולאור כוונות

ממשלת ישראל למסור את כל יהודה 
לידי שומרון וירושלים העתיקה ר"ל

אסון על כל יושבי  אכזר ולהמיט אויב
כנס חירום לנאמני  ארץ הקודש יתקיים
ארץ ישראל וחסידי חב"ד. הכנס מאורגן 

למען הצלת העם  המטה העולמי ע"י
כ"ג טבת  שלישי והארץ ויתקיים ביום

ב"גן  בערב, 7 בשעה (1/1/2008)
גלילות בתל אביב. איצטרובל" צומת

אביב ברמת חדש מבנה
   בהשתתפות תושבי השכונה

אביב ומקורבי וידידי בית חב"ד ברמת
החדש של  למבנה ג', נקבעו המזוזות

בלב המרכז המסחרי חב"ד בשכונה בית
כמגדלור  "שוסטר". המקום ישמש

הרצאות,  להפצת המעיינות, לשיעורים,
פינת ישיבה  סדנאות, קורסים בקבלה,
לילדים,  ב"שאנטי" לצעירים, פעילות

ועוד. התוועדויות

כיס לכל - מלכות דבר
נרשם ביקוש רב שמזה זמן    לאחר
"דבר גבוה לסדרת הספרים הפופולרית
במהדורת כיס, שלא ניתן היה  מלכות"

כשנתיים,  צאתה לאור לפני להשיגה מאז
במהדורה  לאור סדרת הספרים, יצאה
ביתר  חדשה, בהשתדלות "בית-משיח

עילית" ונמכרת בחנויות הספרים.

אלא  אחר, או זה פוליטי משינוי לא תבוא למצבנו הישועה כי מעשית הכרה המוצא היחיד,
זה מלך המשיח שילה״ יבוא כי עד יסור שבט מיהודה.. ״לא האלוקית שבפרשתנו מההבטחה

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

שילה עד כי יבוא
- זה מלך המשיח

לטכס השבוע באו ותושבי העיר, ציבור אישי חיילים, עשרות
בחברון. ה׳קסבה׳ של בשער מזוזה קביעה של חגיגי

חברון של מזוזה בקסבה מבצע
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כח) (בראשית מח, יעקב ויחי
כל של  לחיותו  רומז   - יעקב ויחי
מישראל שנקראים על שם יעקב,  אחד
ש-  ס"ז) (אגרת-הקודש  בתניא כמבואר 
מכל  כלולה  (יעקב)...  של "נשמתו 
ועד עולם",  מעולם הנשמות שבישראל
מנשמת  ניצוץ  היא  נשמה  שכל  היינו, 
בהקשר  ביותר המודגש דבר  יעקב, 

לגאולה.
בתורה  המפורשת הגאולה  בנבואת
יז),  כד, (בלק  מיעקב" כוכב  "דרך  נאמר
ד',  פרק (תענית דברי הירושלמי כשעפ"י
ה"ה) כוונתו למלך המשיח, ויחד עם זה, 
נמשל  יהודי חז"ל מפסוק זה שכל למדו

ל"כוכב".
בספרים,  המבואר  עפ"י בזה  והתיווך
יש  מישראל  ואחד  אחד  כל  שבנשמת 

מובן  מלך המשיח. מזה מנשמת ניצוץ
ובנוי'ה  - שנשמת מלך המשיח מיוסדת
מישראל, אחד כל  של  נשמותיהם  על 
על  הבט  ומבלי  שהוא,  שבט  מאיזה
שעצם  התורה-ומצות. כך, מצבו בקיום
קשורה  (ויחי יעקב) מציאותו של יהודי

- עניין הגאולה. עם מלך המשיח
תנש"א) (התוועדויות

י) מט, (בראשית יסור שבט מיהודה לא

משיח בן זה - שבט מיהודה יסור  לא
מלכותו את  לרדות  עתיד  שהוא  דוד

בשבט שנאמר "תרועם בשבט".
למלך  רמז שוב   - שילה יבוא כי  עד 
להביא  האומות  כל  שעתידין  המשיח. 
(כנרמז  המשיח ולמלך  לישראל  דורון 
לה'  שי "יובל שנאמר לו) -שי במלה
המשיח  "מלך  הנוסף וכהרמז  צבאות".
(מדרש) שהמלוכה שלו".

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף לפי שעון

5:19  4:04 ירושלים
5:21  4:18 תל אביב
5:18 4:07 חיפה
5:22  4:22 באר שבע 
5:17  4:13 ניו יורק

- ותיכון  ימי דוד ‰ËÙ¯‰: ויקרבו
א-יב) א', ב, (מלכים מאוד מלכותו

הגאולה למען מוחלטת מסירות

מספר אבינו כיצד יעקב מסופר בפרשתינו
מפדן מתה עלי רחל . .  בנו: "ואני בבואי ליוסף

רש"י "ואני  ומפרש ואקברה שם בדרך...", בדרך..
עליך  מטריח ואף על פי שאני מפדן וגו', בבואי

ולא כך עשיתי  בארץ כנען להקבר להוליכני
לבית לחם . . ואקברה  שהרי מתה סמוך לאמך
להכניסה  לבית לחם אפילו שם, ולא הולכתיה

עלי. אבל דע לך שעל  לארץ וידעתי שיש בלבך
שתהא לעזרה לבניה.  שם פי הדבור קברתיה

דרך שם  והיו עוברים אותם נבוזראדן כשיגלה
קברה ובוכה ומבקשת עליהם  על יצאת רחל

נשמע וגו' והקב"ה  רחמים. שנאמר קול ברמה
ושבו  ה' וגו' נאום משיבה יש שכר לפעולתך

בנים לגבולם". 

הפעולה? מהי
אינו מובן: כמה ממפרשי המקרא ביארו  זה דבר
עצמו  ה כתוב את הכתוב "ואני בבואי" שבלשון

מבוארת התנצלותו של יעקב על שלא הוליך 
את רחל למערת המכפלה, כמו פירוש הרמב"ן 
יכול לקברה  בפתע פתאום ולא ש"מתה בדרך
בניו  את יעזוב (במערת המכפלה) כי איך שם

ש"כל  ה ספורנו ואת מקנהו בדרך?", או כפירוש
טרדתי ו אבלותי שלא עצרתי כח  גברה עלי כך
פירושים אלו  מדוע רש"י לא מביא להוליכה".
שאין  דברי אגדה והביא הפשט, שהם לפי דרך

רש"י  פירוש ואדרבה, לפי במקרא? להם כל רמז
בדרך ולא  נמצא, שהנהגת יעקב, שקבר את רחל
ואילו  לחם, מפורש בכתוב, ה כניסה אפילו לבית
בתורה! נזכר כלל לא הטעם להנהגה זו, העיקר,

שאינו מביא את  גם יש לדייק בדברי רש"י
אלא רק כ"א רק שהיא "מבקשת עלי־ "פעולתך"
רחמים", ולכאורה היה מתאים להביא כאן  הם
נאום לאח ריתך "ויש תקוה הקב"ה המשך דברי
(ובפרט שזה נאמר ב סמיכות ממש ל"ושבו  ה'"

בנים לגבולם")?

הבנים למען מסירות
בדרך שקבר יעקב את רחל זה הדבר: ביאור
לבניה", אין  לעזרה "ע"פ הדבור . . שתהא

טובת בניה,  בשביל הכוונה בזה שנגרע מרחל
שזהו גאולת בניה של רחל  אלא אדרבה, כיון

שרחל  רחל, ודאי של הרי זה טובתה ואושרה -
היתה מסכמת לכך ודורשת זה. עצמה

בהביאו את הכתוב  ויש לומר, שזוהי כוונת רש"י
ה'"  נאום משיבה) יש שכר לפעולתך "(והקב"ה
- כי כוונתו ואינו מזכיר שום פעולה של רחל -

שזהו כדי "שתהא בדרך, גופא שנקברה לזה
יעקב  את ציווה לבניה", כי זה שהקב"ה ל עזרה

שזה הוא רצונה וחפצה  לעשות כן הוא משום
בקשת הרחמים  רחל. בסגנון אחר קצת: של

של רחל דוקא יש בכוחה להביא את ההבטחה 
שהיא  "פעולה" זו, בזכות לגבולם", "ושבו בנים

מוכ נה לוותר על המעלה דקבורה במערת 
לבניה".  לעזרה "שתהא המכפלה כדי

אישה כל אצל
(א) התנצלותו של הענינים לומר ששני ויש
יעקב על שקבר את רחל בדרך, כדי "שתהא 
"מתה עלי רחל",  הדיוק (ב) לבניה", ל עזרה

- שייכים  היתה "עקרת הבית" המדגיש שהיא
הוויתור  - זה לזה. כי תכונה זו שמצינו ב רחל

יעקב אבינו  עם קבורה (להיות עצמה על מעלת
במערת המכפלה) כדי "שתהא לעזרה לבניה" 

בכל אשה  שישנה התכונה העיקרית — היא היא
שתפקידה להיות "עקרת הבית". כשרה בישראל,
צריך הוא להיות  מצד ענינו ועבודתו של יעקב
המכפלה, ביחד עם שאר האבות  במערת קבור

גלויה;  קדושה של ומקום - במצב
"עיקרו של בית", - ומעלתה המיוחדת של רחל

מוותרת על שלימות  - שהיא "עקרת הבית"
המכפלה,  במערת קבורה להיות ומעלת עצמה
בנים  - גופא לבניה", ובזה לעזרה "שתהא כדי

ובשבילם מוותרת  דורות... שיהיו לאחרי מספר
זכות קבורה במערת המכפלה  על רחל אמנו

מאות ואלפי שנים,  יעקב אבינו במשך עם ביחד
כדי שתוכל להיות "לעזרה לבניה".

בנים  "ושבו הקב"ה מה שהביא להבטחת
ודאי שישובו  בנים הרי ש להיותם לגבולם",

האמיתית והשלימה, במהרה  בגאולה לגבולם,
בימינו ממש.

תשמ"ו) (משיחת ש"פ ויחי

דבר מלך

השבת ח לו
ויחי פרשת

ויחי פרשת

ז"ל „Â„ 'בן ר ˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ 'הת
Ô‚„

נלב"ע ט"ו טבת ה'תשס"ג
עפר, והוא בתוכם שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

חב"די הפעיל בעניני למוסד
השרון באיזור וגאולה משיח

חסידי אברך דרוש
לניהול הפעילות

קו"ח לפקס: 09-8340-770
054-6977030

דרוש שליח



חב"ד   במסגרת עבודתו בבית
ונטורה  צבי מטפל הרב רמת גן,
ברכה מהרבי  בפניות המבקשים

באמצעות  שליט"א מלך המשיח,
קודש. האגרות

מספר  כשנה, "באחד הימים לפני
נ.ש.  גב' פנתה אלי ר' צביקה,

סיפורה הכואב. מתברר כשבפיה
שהיא סובלת  תקופה כי מזה

מכאבים חזקים בבטנה. בבדיקות 
קיים בגופה  כי שנערכו התברר

גידול מסוכן.
במסגרת הטיפולים היא נשלחה 

לבדיקה רפואית, במהלך ההמתנה, 
שהיה  עיתון לידיה היא נטלה

מונח לרשות המטופלים.
נפלו  בעודה מעלעלת בעיתון,

עיניה על כתבה על אחד מחסידי 
הרבי שליט"א מלך המשיח. עצם 

הזכרתו של מלך המשיח העלה בה 
אצלו  זכרונות מביקורה
לפני כעשרים  בניו יורק
לקבל  שנה, אז גם זכתה

"דמי חנוכה". מידיו
"התקשרתי, היא 

סיפרה, לאותו חסיד, 
שמספר הטלפון שלו 

הופיע בסיום הכתבה, 
אותי רבות,  עודד הוא
נושא  אודות לי סיפר
ואמר  קודש, האגרות

לי שלא אעשה כל צעד 
לקבל עליו את ברכתו של  מבלי

הרבי שליט"א מלך המשיח.
שאלתי: "מה יקרה אם מלך 

המשיח לא יאשר את הניתוח?" 
אך הוא המשיך להתעקש: "תעשי 
הרבי שליט"א  לך שיאמר מה רק

מלך המשיח".
"כך הגעתי אליך" היא סיימה את 

דבריה וציפתה לדברי. הנחיתי 
בכרך  בכתיבה, והספר נפתח אותה

פ'-פ"א בהוראה לשמור  עמ' י"ב
כשרות-המטבח ללא איזכור  על

כלל על הניתוח.
שוב,  לפתוח ביקשה למרות שהיא
הסברתי לה שעם מלך המשיח לא 

ואם לא הוזכר ניתוח  משחקים,
אז כנראה שכרגע בכל-אופן יש 
לדחותו וראשית כל יש להכשיר 

את המטבח.
מילא שאני...  החלה לבכות: הגב'
יטפל בילדתי  מי ישמור) אבל (ה'
(ה' היחידה? מי ידאג לה אחרי...

ישמור)?
מאות מקרים של  על לה סיפרתי

חיים שהרבי שליט"א מלך  שאלות
אותה  המשיח פסק בהם ועודדתי

לבטוח בדבריו.
 - "את הולכת על גשר-ברזל

הרבי שליט"א  של כתפיו הרחבות
תראי  בטוח שעוד מלך המשיח,

ניסים"
הצעתי, שתבקש בדיקות חוזרות 

הסופית על הנתוח,  ההחלטה לפני
מטבח  את והיא מצידה הכשירה

בשיעורי  והתחילה להשתתף ביתה
תורה.

כשבאה לכתוב על הכשרת ביתה, 
עמ'  בכרך ט"ו נפתח לה הספר
שהייתה  קנ"ב-ג', על הגאולה
צדקניות שבאותו  "בזכות נשים
הדור" המכתב הסתיים במילים
"ע״ד  שתבשר טוב

הבריאות". הטבת
עתה הייתי רגוע. ואכן,

שהיא  בבדיקות חוזרות,
הרבי עשתה לפי דברי
שליט"א מלך המשיח, 

הסימנים  נעלמו
המדאיגים ב"ה,. אך 

למרות זאת התעקשו 
הרופאים לערוך את 

'ליתר ביטחון'. הניתוח
היא הגיעה שוב לבית-

חב"ד, כשהפעם היא מקבלת 
- להתייעץ עם  הוראה מיוחדת

רופא נוסף.
הרבי שליט"א מלך  עפ"י דברי

לבקש חוו"ד  לה הצעתי המשיח
ובנוסף לזה  רופא אחר של נוספת

בשבת  לומר את כל התהילים
שבוע. באותו מברכים שחל

לא נאריך בתיאור השתלשלות 
הרופאים  הדברים, אך בעוד

מתלבטים האם לערוך את הניתוח 
זכתה לברכה  ומתי, היא כבר

מפורשת מהרבי שליט"א מלך 
המשיח.

בוטל הניתוח  ואכן בסופו של דבר
מאשרים כי  לגמרי, כשהרופאים
ואינה  ב"ה היא בריאה לחלוטין

לניתוח כל שהוא, כברכת  זקוקה
הרבי שליט"א מלך המשיח.

חנוכה' האחרון נאספו  ב'זאת
בביתה לסעודת נשים עשרות
ערכה. הודיה מיוחדת שהיא

בחירה, וממילא יכול הוא הקב"ה נותן
היפך  לומר שהוא בוחר (=היהודי)

הוא - יורידו  טובתו והיפך הבורא החיים, היפך רצון
זה, כי סוף-כל- את מהכסא, ורק אז לא יחזירו אותו
יקח את השטחים. (ש"פ מקץ תשל"ט) לא שכנגד סוף הצד

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

הדרך לעצור אותו
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש, משיחת
ÌÂÏ˘"·  Ì˙ÁÈ˘  ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ  Â‚‰ ,Â˘‚Ù ÌÈ„Â‰È È˘  ¯˘‡Î ,ÌÚÙ
 ÌÈÈÂÒÓ ÈÂÈ˘Ï ‰‡È·‰ ,‰ÓÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ‰˜Â˘˙‰ .."ÌÎÈÏÚ
 ‚Â‰Ï ÂÏÁ‰ ,"ÌÎÈÏÚ ÌÂÏ˘"‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏ „ÂÚ ¯˘‡Î ,̆ ‚ÙÓ‰ „Â˜·
 ‡"ËÈÏ˘ È·¯‰ ˘„ÈÁ ‰˙Â‡ ,ÔÂ˘Ï Ú·ËÓ· ‰ÏÂ‡‚Ï ‰˜ÚÊ‰ ˙‡ ÊÈ¯Î‰Ï
 Ïˆ‡ ˘¯Ù˙˙ ‡Ï ÂÊ ‰˜Úˆ˘ ÏÚÙ˙‰Ï ÔÈ‡Â ."!Â‡ ÁÈ˘Ó" - ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ

!¯¯ÂÚ˙È ‡Â‰˘ ¯˜ÈÚ‰ - ÒÓÂÓ ÈÎ‰ „ÚˆÎ ˙ÏÂÊ‰

נאו"! "משיח
לדבר עם הזולת  שהולך להתבטא גם בשעה צריכה זו הנהגה ״והנה,

"משיח לצעוק  עליו  לראש שלכל   -
כך, שגם הזולת נאו"... ולצעוק עד כדי

עצמו יתחיל לצעוק "משיח נאו"...

היתכן,  לטעון:  מישהו יכול לכאורה, 
- הזולת על  לפעול  רוצים  כאשר 
לכל  "ג'נטלמן"...  כמו להתנהג  צריכים 
עליכם",  "שלום לו צריכים לתת לראש
אתה  ואיך  שלומך מה אותו: ולשאול

ואחר כך להתעניין  דּו", יּו דּו המדינה , דווקא: "האּו ובשפת מרגיש,
פרנסתו, מה  כיצד מתנהלת ובני ביתו, לשאול אותו בשלום אשתו
לדבר  להתחיל כך  ואחר  בזה, וכיוצא  לעשות,  מתכונן ומה  עשה 
החל מאל"ף-בי"ת של יהדות, עד שיגיע  עמו אודות עניני יהדות,

משיח בא"... "הנה הנה ל"אחרית הימים",

כהנהגת הבעל-שם-טוב... כידוע הסיפורים  - הנהגתו, טוען הוא,
ביתו, ובני  יהודי כל של בשלומו מתעניין  שהיה הבעש"ט  אודות
שישיב "ברוך השם", ורק אחר-כך היה מדבר עמו  בפרנסתו וכו', כדי

יהדות; אודות עניני

זו... אדרבה  - הנהגה מוזרה היא נאו" "משיח לצעוק אבל להתחיל
הדעת ובמתינות  בישוב נשמעים", טוען הוא: "דברי חכמים בנחת -
רושם על הזולת כן, איזה אגודל", ואם "עקב בצד ("סטאטעטשנע"),

תעשה הצעקה "משיח נאו"?... - טוען הוא -

משיח נאו! - כל יהודי רוצה
 - לחלוטין הנכון: אדם נורמלי ההיפך הוא - לאמיתו של דבר הנה
כו', ולפתע מתחיל לצעוק  כאדם נורמלי ומדבר כאדם נורמלי לבוש
שפועלת ומעוררת אצל  זו כזו היא היא הנהגה "משיח נאו"... דוקא
צועקת  נפשו  גם דבר, של  שלאמיתו  שבו,  הפנימיות את הזולת

"משיח נאו!...

ורצונו של כל אחד ואחד מישראל  - חפצו פנימיות נשמתו מצד
נאו"; צריכים רק להסיר את  והשלימה, "משיח  האמיתית  בגאולה
אבק ובוץ... כדי לגלות  בשכבת אף היא המכוסה הקליפה החיצונית,
לא   - הנימוס גינוני  כל עם אליו יגש  כאשר ולכן:  פנימיותו.  את
החיצונית; האבק והבוץ שמכסה על הקליפה את יוכל אפילו להוריד
אידן  איין, זיך "הער  נאו", "משיח ויצעק יגש אליו  משא"כ כאשר 
 - משיח) צריכים  יהודיים נא,  (=שמעו משיח'ן"... האבן  דארפן 
פנימיות  תתגלה ובמילא,  החיצונית, הקליפה  את  יסיר  זה  ידי  על 

נשמתו!

- שדוקא הצעקה "משיח  נאו" לענין ד"משיח בנוגע גם ומזה מובן
ותעורר את הזולת. שתפעל זו נאו" היא

(‰"Ó˘˙'‰ ÔÒÈ ,ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ,Âˆ ˙˘¯Ù ˙·˘ ˙ÁÈ˘ È"ÙÚ)

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי טבת  פרק ליום
תמידין ז.        הל' פרק
                      ומוספין

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

המוקדשין..  הל' פסולי
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

פרק ז-ט.                     הל' מעשה הקרבנות

י-יב. פרק

פרק יג-טו.

פרק טז-יח.

אלו.  תמידין ומוספין.. בפרקים פרק יט. הל'
פרק א-ב.
פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

יא

יב

יג

יד

טו

טז
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ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ונטורה צבי ר׳

כתפיו הרחבות של מלך-המשיח על



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

משיח באיי המלך

7

החסידות לכתוב על
מעדת ומקדם מכמה מספריו מאז כנראה

ולפי  אפשר להיות אחרת) (איך החסידים הוא
היתה שיקדיש זמנו וידיעותיו  זה תקותי חזקה
ועניניהם . .  וגדוליה ונושאיה לתורת החסידות
עתה לא מצאתי מהנ"ל,  וחפשתי ודרשתי ולעת

מהיר הוא. בכלל כנראה סופר והרי
אין זה  שאין כוונתי בהאמור ובכלל מובן

ח"ו, כי אם בהנוגע להבא,  הטפת מוסר מעניני
הוא,  ורגע זמנם וכיון שעניני תורה כל שעה
ירבה בהנ"ל ולא  הקרוב בעתיד תקותי אשר
עצמו כי אם כדרכו להדפיס  את רק ליהנות

בכ"מ  המובא בשטח האמור, וביחוד לפי לרבים
חובה ומצוה לגלות  מדברי האריז"ל.. שבזמננו

שהאריכות בכל  בודאי זו החכמה, ולדכוותיה
האמור אך למותר.

מאגרת ז׳צא) שיל״ו, המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

כהלכה תפילה
והאיסור דמיקרופון  בתערובות התפלה איסור
מערב שבת קודש)  (אפילו באם מכינים אותו

מקומות, וגם פשוט, ולפלא השאלה מובא בכמה
בזה...

שראיתי גם אני כמה מאמרים שנדפסו  מובן
כו'  קולות בהנוגע למיקרופון איזה ומחפשים
לבעל המאמר ידיעה  רואה שאין - והקוראם

כדבעי במבנה המקרופון ואופן פעולתו, או
שחסר ידיעה  או שאין לו ידיעה בצד ההלכתי,

(מאגרת ז׳תס) בשניהם.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הרבי  וישב אומר לשבת פרשת מלכות בדבר
(על דרך הצחות  שליט"א מלך המשיח "ולהוסיף
מאות  היא גם בגימטריא שבע והרמז): "צרפת"

לומר שדבר זה מרמז,  (770) . . ויש ושבעים
נגמר ונשלם בירור  שבבירורן של המדינות הללו

כל העולם שנברא בשבעת ימי הבנין בכל 
הפרטים ופרטי פרטים".

רואה  תושב לונדון, אליהו פרטוש, הרב דוד
המיוחדת  לפעילותו אלו, הוראה ברמז במילים
הצרפתית  פולינזיה באיי "פולינזיה הצרפתית".

משמעותה "מחוז שמעבר לים" של צרפת, 
הממוקמת בעיקר בדרום האוקיינוס השקט. 

איים פולינזים.  ממספר קבוצות היא מורכבת
(שבהם האי  הקבוצות העיקריות הן איי החברה
מרכז השלטון הצרפתי),  טהיטי, שבו ממוקמים

ואיי  טואמוטו , איי גאמביה איי מרקיז, איי
צרפתית. והחיים  אוסטרל. לתושבים יש אזרחות

צרפת  מתנהלים כמו במדינת במקומות אלו
והשפה... במטבע הצרפתי כולל השימוש עצמה

ממלך המשיח ברכות
לשליחות  שנה, יצא לפני כעשרים דוד, עוד הרב

ברעיונו  חב"ד באוסטרליה, שם עלה בישיבת
אלו. הוא זכה לברכותיו  באיים לפעול להתחיל

הרבי שליט"א מלך המשיח, שבהזדמנות  של
עבור  מצות שמורות לו אף נתן מסויימת

בפסח. הפעילות
תושבים, מתוכם  מליון חיים כשני במקומות אלו,

הינם יהודים, אך עובדה זו לא  אמנם רק כאלף
מספר  פרטוש, להגיע לאיים אלו מונעת מהרב
בשנה  פעמים ולפעמים כשלש בשנה, פעמים

מקום. לכל
דוד, אנו רוצים להקים  ר' "באופן כללי, מספר

היום  עד מקום. קבוע בכל כמובן בית חב"ד

מרטיניק  חב"ד באי הקמנו כבר ב"ה בית
שנים השליח  כארבע משמש מזה שם שבקריבים,

נמני, שהקים במקום מערכת  משה יהודה הרב
כשר, ופתח גן ילדים יהודי.  לאספקת אוכל

בוקר לפנות שיעור בשתיים
בתור בחור, פניתי שהתחלתי בזה למעשה, לאחר
החתונה. פתחתי  בזה, באופן יסודי לאחר לעסוק

משרד מרכזי בפריז, החולש על הפעילות. 
משיח וגאולה  בעניני מופץ עלון במסגרתה

מקום. המגיע לכל
לפני  בחנוכה, פורים, בעיקר הפעילות מתקיימת

המתקיימים גם מביתי  תורה, פסח, שיעורי
בטלפון,  שבלונדון, אז אני מעביר את השיעור

בשעה שתיים לפנות בוקר, עקב הפרשי השעות.
שבאוקיינוס  ב'ראיניון' לפני כשבוע, שהיתי

כללה  לרגל החנוכה, ההודי, הפעילות, שנערכה
תורה וחיזוק ליהודי  מרכזית, שיעורי הדלקה

גויי המקום בפרסום שבע  עם המקום, ופעילות
המקומית הכתובה  מצוות בני נח. התקשורת

והחזותית מיהרו לסקר את הביקור.
אני שב למקום לאירוע מיוחד  כשבועיים בעוד

הראשונה תתקיים  ובפעם תורה, של הכנסת ספר
ברחובה של עיר. כל כלי  במקום חגיגה יהודית
התעניינותם באירוע  את הביעו התקשורת כבר

ההיסטורי.

כל העולם את מסיימים
במקומות הדרים אינם יהודים, שאותם למרות

בעבודות זרות, בכל  עדיין ברובם אלו, מאמינים
ב"ה, ניצנים רבים של אמונה  לראות זאת ניתן

קיום שבע מצוות בני נח, ואמונה  בבורא העולם,
הרבי שליט"א מלך המשיח. של בברכותיו

מוסלמים באומרם  המקרים, פנו אלי שני באחד
היהודים העולם  "תמיד אנו אומרים שבזכות

לבקש  לנו את האפשרות יש סוף סוף מתברך,
ברכה מיהודי..."

האי טהיטי 
מתייחד בכך 

שהוא המקום 
האחרון בעולם 
שבת,  בו שנגמר
ושאר  כיפור יום

התושבים היהודיים רואים בכך  המועדים...
שהם המסיימים בכל העולם  חשיבות עצומה לכך

והשבתות. החגים את
שהרב  ממשהו סימלי, יותר ואולי, יש בכך
סיום עבודת  את בעבודתו, פרטוש, רואה

השלוחים בעולם, שנועדה להביא להתגלותו 
הרבי שליט"א מלך המשיח. של השלימה

אליהו פרטוש הרב דוד

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

                            מוקד ארצי:מוקד ארצי:
 052-5587770 052-3477701 054-6354468 08-8584353

פעולות ממשיות בנוגע 
לשלימות הארץ

חיזוק המאחזים ובתי חב"ד 
ביהודה ושומרון

אתה יכול לשנות את המצב!אתה יכול לשנות את המצב!
איש בל יעדר!איש בל יעדר!
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