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מעט מן האור
פועל גאולה בעולם

יש לנצל כל רגע להוספה באור הגאולה .דווקא בשנה זו ,בה פחות אנשים צפויים להשתתף בהדלקות
המרכזיות ברחובות הערים ,יש להגביר את ביקורי הבית וחלוקת ערכות החנוכה מדלת לדלת
לאורך שיחותיו הקדושות חוזר הרבי שליט"א מלך המשיח
על המינוח "לפקוח את העינים" ,בהתייחסו למצבנו כיום.
הכל כבר מוכן לגאולה ,הכל קיים ונמצא כאן ,וברגע
שנפקח את עינינו נגלה את
המציאות האמיתית ,את הגאולה
שכבר כאן.
פקיחת עיניים היא פעולה
פשוטה ,עפעוף קל  -אך
משמעותי מאין כמוהו .כשאדם
פוקח את עיניו ,פתאום נגלית
לפניו מציאות שלמה פרושה
מולו .מציאות שאמנם היתה
קיימת גם קודם לפעולתו
האישית ,אך הוא לא יכול היה
להבחין בה לפני שפקח את
עיניו.

להאיר את כל סביבתו באור רוחני שמאיר את מקומו
ומפיץ את האלוקות בעולם ,אור שיתגלה בקרוב בגאולה
האמיתית והשלימה .וכך ,בכל מעשה טוב שעושה האדם
הוא פועל את גילוי האלוקות
בעולם ,ומזרז את מיגור כל
החושך והרע.

מאירים את העולם באור הגאולה
מבצע חנוכה יוצא לדרך במלא העוצמה .אור
החג יגיע לכל יהודי ברחבי העולם

בדומה לכך היא פעולת הדלקת
האור :יכול האדם להיות בחדר
מלא אוצרות יקרים ,אך לא
להבחין בכך כלל מאחר והחדר חשוך כולו .רק כאשר יביא
את האור לחדר ,כאשר ילחץ על המתג החשמלי מיד יראה
את המציאות שהייתה קיימת כבר קודם לכן ,אך לא היתה
לו את האפשרות לראותה.

להאיר את החושך
חג החנוכה הינו חג האור ,החג שבו מוטלת על היהודי
משימה  -מיד כאשר יורד החושך לעולם ,לאחר שקיעת
החמה ,בעוד האפלה מתחילה לתפוס את מקום האור ,הרי
יש לצאת ולהדליק את החנוכיה ,להביא את האור החוצה.
אמנם זו רק חנוכיה קטנה ,אך חכמינו ז"ל כבר לימדו
אותנו כי "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" .מספיק
אפילו גפרור קטן כדי להפיץ אור ולגרש את החושך.
כך הם הדברים גם ביחס
לפעולותיו הרוחניות של
כל אחד ואחת .כל מצווה
שאדם עושה כיום ,בכוחה

גם המכבים ,כאשר יצאו
מעצמת
כנגד
למלחמה
היוונים ,לא ידעו האם יש סיכוי
למלחמתם ,אך הצורך להפיץ
את האור ולגרש את החושך גבר
על כל השיקולים האחרים .ואכן,
האור הקטן הוא שהוביל לגירוש
והכנעת החושך כליל  -רבים
ביד מעטים ,גיבורים ביד חזקים.

מחאה ועידוד

בדומה לכך עומדים בימים אלו
מתי מעט הנלחמים כנגד חושך
העולם .בעוד רבים וחזקים ממשיכים במגמת הרס ארץ
ישראל ואף בניהול משא ומתן עם ארגוני אויב ומדינות
עוינות ,שבכך הן מהווים סכנה למליוני יהודים ,הרי שיש
מי שפועל בשטח וקובע עובדות .עוד ישוב ועוד מאחז
מוקמים במסירות נפש ,ומובטחים הם שאף יראו את פירות
פעולתם בקרוב .מול פעולות ההרס ,הגירוש וההשמדה
שמבצעת הממשלה במאחזים אלו ,צריכה לקום קול זעקה
ומחאה ומתן עידוד בלתי פוסק למתיישבים.
יחד עם זאת ,יש לנצל כל רגע להוספה באור הגאולה,
בהארת העולם בשליחותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
דווקא בשנה זו ,בה פחות אנשים צפויים להשתתף
בהדלקות המרכזיות ברחובות הערים ,יש להגביר את
ביקורי הבית וחלוקת ערכות החנוכה מדלת לדלת.
כל אחד יכול לעשות זאת בקלות רבה ולראות בעצמו כיצד
מעט מן האור מביא ומזרז בפועל ממש את התגלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה,
עוד בחג חנוכה זה.

חדשות טובות
הצלחה לשבוע המאמרים
ב'מכון להפצת תורתו של משיח' מסכמים
את שבוע המאמרים החב"די שהגיע לסיומו
לפני התאריך המקורי עקב גמר המלאי
שנחטף בזריזות .במכון מקווים שזו תהיה
הפעולה האחרונה שתביא את הגאולה
האמיתית והשלימה.

ספר חדש :החייל
יצירה ספרותית השואבת את הקורא
לעולמו של נער' ,תמים' בישיבת תומכי
תמימים העובר התמודדויות ,מנצח ומפסיד,
נופל וקם ,ועושה הכל כדי להביא את
ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח.
מבית היוצר של תות"ל ראשל"צ ובהוצאת
'ממש' .מומלץ ע"י אנשי חינוך .להשיג
במרכז ההפצה ממש.077-5123-770 :

שידורים מ770-
ערוץ חדש ביוטיוב בשם  - V.P.M.770והבט
פני משיחך ,מאפשר לצפות בשידורים חיים
מהתפילות ואירועים בבית מדרשו של הרבי
שליט"א מלך המשיח  770 -בית משיח.

ספר :אמונה ,ביטחון ,גאולה
ספר המלקט מהספרות היהודית המשלב
את הנושאים אמונה וביטחון שמביאים
לידי תכליתם  -הגאולה .בעריכת הת' מנחם
מענדל חדאד .ניתן להשיג בחנויות הספרים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

אור נרות חנוכה שיאיר גם בגאולה
במסגרת מצוות ומנהגי ישראל ,מדליקים נרות
בהזדמנויות רבות .החל מנרות שבת ,נרות בית הכנסת,
נרות המנורה בבית המקדש וכמובן נרות חנוכה .אך
הדלקת נר חנוכה מתייחדת מכל אותם המצוות בכך
שההדלקה אינה לשם מטרה כלשהי ,אינה אמצעי ,אלא
עצם המצווה והתכלית היא להדליק ,אפילו לא כדי
שיהיה אור.

ויצאו להילחם ביוונים במלחמה שהייתה למעלה מכל
טעם והגיון (חלשים מול גיבורים ,מעטים מול רבים)
במסירות נפש לגמרי.
ומכיוון שכל עניינו של חנוכה הוא הקשר העצמי שבין
הקדוש ברוך הוא ובני ישראל ,לכן תיקנו חכמים את
עיקר מצוות החג על נרות – המסמלות את הקשר
המיוחד ,ולכן הנרות הם המטרה בעצמם ללא מטרה
אחרת ,כי זה מבטא את הקשר העצמי ולכן הם לא
שייכים לשום דבר אחר.

נרות של מצווה מתחלקות לכמה סוגים :נרות
המודלקים לשם כבוד ,נרות המודלקים לשם אור ועוד.
את נרות בית הכנסת ,למשל ,מדליקים לשם כבוד ויופי
ולא בשביל ההנאה מהאור ,ואילו נרות השבת נועדו
כדי שהבית יהיה מואר ,שבני הבית לא יתקלו בחפצים
בחשיכה וכדי שישררו השמחה והרוגע.

נס חנוכה ,כמו גם גזירות
היוונים ועמידתם האיתנה
של היהודים במסירות נפש
מבטאת את הקשר של בני
ישראל עם הקדוש ברוך הוא
שלמעלה מטעם ודעת

גם המנורה בבית המקדש לא הייתה תכלית כשלעצמה,
אלא סימלה את השראת ה'שכינה' בבית השם.

מעל ההגיון
וכאן טמון החידוש של נרות חנוכה – מטרת הדלקת
הנרות היא לשם עצם ההדלקה ללא שום מטרה נוספת.
(ואף שנאמר בגמרא שהדלקת הנרות היא בשביל
לפרסם את הנס ,הרי גם כאשר נמצאים במקום שאין
שום פרסום הנס מדליקים ומברכים בכל זאת ,כי פרסום
הנס הוא לא מטרת ההדלקה אלא תוספת ותוצאה
שנגררת מכך).

מלחמה על קדושת התורה
ליוונים לא הייתה בעיה עם כך שיהודים ילמדו חכמה
מהתורה ויקיימו מצוות ,הם רק רצו שתהיה סיבה
הגיונית שתעמוד מאחור .הם לא יכלו לקבל את זה
שמקיימים את המצוות רק כי כך ציווה ה' ,בקבלת עול
פשוטה שלמעלה מטעם והגיון .המטרה שלהם הייתה
"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" – שבני
ישראל ימשיכו ללמוד תורה מצד החכמה שטמונה
בה ,הפלוקלור והתרבות היהודית ,אך לא מצד זה
שזוהי תורה של הקב"ה .אך בני ישראל עמדו בתוקף

מדוע ענין זה מודגש דווקא בנרות חנוכה? התשובה
היא :נס חנוכה ,כמו גם גזירות היוונים ועמידתם
האיתנה של היהודים במסירות נפש מבטאת את הקשר
של בני ישראל עם הקב"ה שלמעלה מטעם ודעת:

ניצוצות של גאולה
הנה חלמתי חלום עוד

ענין השני חלומות אחד הוא ,להודיע כי יוסף עתיד למלוך
על בני ישראל .ונשנה החלום פעמיים ,להודיע כי נכון
הדבר לפני האלוקים ושוקד הוא לעשותו ,או להודיע
שהוא עתיד למלוך עליהם פעמיים .אחד במצרים  . .ואחת
לימות המשיח  . .ואז יתקיים החלום ממש כי תהיה תחיית
המתים ,וכמו שאמרו רז"ל ,כסבור יעקב שתחיית המתים
תגיע בימיו ,כי בעת ההיא יבא יעקב ורחל אצל יוסף ויראו
אותו מלך על ישראל וישתחוו לו ארצה.
(תורת המנחה)

(בראשית לז ,י)

מה ששאל יעקב "הבא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות
לך ארצה" ,היינו כי הלא מזרעך יהיה רק משיח בן יוסף,

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

אור זה תורה .במקביל לדרגות השונות במצוות
הכרוכות בהדלקת נרות ישנם דרגות בלימוד התורה:
לימוד התורה במישור הטכני ,לדעת מה מותר ומה
אסור ,איך וכיצד לעשות – מקביל למצוות הדלקת נרות
שבת כדי להאיר את החדר שלא לשבת בחשיכה .לימוד
התורה ברמה נעלית יותר זה ללמוד תורה כדי להתקשר
לקדוש ברוך הוא ,מקביל למנורה שמעידה על כך
שהקב"ה משרה את שכינתו בבית המקדש .ולמעלה
מזה – לימוד לשם לימוד התורה עצמה ללא שום מטרה
צדדית נוספת ,שזה דרגת התורה כפי שהיא מאוחדת
עם הקב"ה ממש ולכן אי אפשר שתהיה לה מטרה אחרת
– מקביל לנרות החנוכה המסמלות את הקשר העצמי.
זו הסיבה שמצוות נר חנוכה לא בטילה לעולם ,אפילו
בגאולה ,כי מלכתחילה היא מצווה שלמעלה מכל גדר
של גלות ולכן היא נשארת נצחית גם בגאולה השלימה
שתבוא מיד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק ג' עמוד )813

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(בראשית לז ,ט)

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך

נרות חנוכה  -אור הגאולה

ועל ידו לא יהיה עוד תכלית השלימות שכולם יבואו
להשתחוות לו ,רק למשיח בן דוד ישתחוו כל ישראל
וכל לאומים כנודע ,וכן יהי רצון במהרה בימינו .אמנם
השבטים קנאו בו גם על זה ,גם על משיח בן יוסף שיצא
ממנו ,כיון שעיקר הגאולה יהיה על ידי משיח בן דוד,
ובתוך השבטים הוא יהודה שורש מלכות בית דוד.
(חיים ושלום)

ויאמר האיש נסעו מזה

(בראשית לז ,יז)

אמרו חז"ל שעל ידי עניית "אמן יהא שמיה רבא" ,נזכר
השם יתברך בבית מקדשו ומקרב הגאולה ,וזהו שכתוב
ויאמר האי"ש – ראשי תיבות העניית אמן יהא שמיה ,שעל
ידי שאומר אמן יהא שמיה רבה ,על ידי זה נסעו מזה
הגלות במהרה בימינו.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:00
17:16

16:14
17:17

16:04
17:15

16:19
17:19

16:11
17:14

הפטרה :רני ושמחי  -תשואות חן חן לה (זכריה ב ,יד  -ד ,ז)
שבת מברכים :חודש טבת  -המולד :יום שלישי שעה  51 ,4דקות 2 ,חלקים .ראש חודש :ביום רביעי

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

יהודי יכול להמצא במעמד ומצב טוב
ונעלה ,הן בגשמיות והן ברוחניות ,לומד
תורה ומקיים מצוות בתוך הרחבה; אבל
כיצד יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין
לא באה הגאולה האמיתית והשלימה?!...
היתכן שאינו מרעיש עולמות בקריאה
וצעקה "משיח נאו"?! בשעת התפלה,
קריאת שמע שעל המטה וכו'  -עליו
לצעוק "שמע ישראל"; אבל בשאר
הזמנים  -עליו לצעוק "משיח נאו"! ...יש
לו אמנם כל טוב עולם הזה ועולם הבא
 אבל איזה ערך יש לזה לעומת הגאולההאמיתית והשלימה?!...
(שיחת שבת פרשת צו תשמ"ה)

(קול יעקב)
ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

איך אפשר לנוח?

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

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

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

והממשלה
הראש מלך
אגרות

משיח פרידמן

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

הפתרון היחיד להנהגת ישראל:

לבחור ב"משה עבדו"
של דורנו!

השבוע ,עם הידיעות על פיזור הכנסת ומה שנראה כפתיחתה של
מערכת בחירות נוספת ,בסבב הבלתי-פוסק של השנים האחרונות…
פורסם קטע וידיאו  -המייתר את כל הפרשנויות הפוליטיות.
מהקטע הזה ,שצולם ביום ראשון ,כ"ו אדר ראשון תשנ"ב ()1.3.92
ומתעד את דברי הרבי מלך המשיח שליט"א בחלוקת הדולרים למי
שהיה אז חבר כנסת וסגן שר בממשלת שמיר ,הרב שמואל הלפרט
מ'אגודת ישראל'  -אנו למדים את המסר החשוב ביותר ביחסנו
לבחירות ולמערכת הפוליטית בכלל .הקטע הזה ממקד את מרכז
הפוקוס היישר לנקודה היחידה שצריכה לעמוד מול עינינו:
הלפרט :בבחירות האחרונות חב"ד עזרה רבות לאגודת ישראל ,היה
נצחון גדול .בזכות הצלחה זו ,פעלו רבות עבור יהדות ,עבור שבת,
חיזוק הדת ,עבור מוסדות התורה .כל הדברים הללו אינם 'מונחים
בקופסא' צריכים סייעתא דשמיא שימשיך הלאה..
הרבי מלך המשיח שליט"א :מסתמא אתם יודעים ש"השמח בחלקו"
זהו דבר טוב מאד ,אבל בעניינים של יראת שמיים ,ועניינים של
מפלגה דתית "השמח בחלקו" זהו אחד מהחסרונות הגדולים  -מכך
נופלים לתרדמה… שהקב"ה יצליחכם שלאחר מכן יהיה "רוצה
מאתיים" ואחר כך  -כשיהיה מאתיים ,תרצו לא רק עוד מאה יותר,
אלא כפליים לתושיה .שיהיו בשורות טובות .הצלחה רבה.
 באם תהיה הצלחה בבחירות אלו ,הרי שנוכל להמשיך ויהיה כחלהמשיך הלאה בעניינים אלו.
 יש לכם עדיין עד הבחירות יש לכם עוד הרבה בעיות ישנם שלושה חודשים. זה עוד יהיה יותר ,אבל בכל אופן העניין הוא שעד הבחירות צריךלבחור "במשה עבדו" יחד עם תורת משה ויחד עם מצוות משה ,ואזי
תחסכו דאגות רבות מכיוון שהקב"ה ייקח על עצמו את הפצת
היהדות לפעול עוד יותר ממה שהיהודים מפיצים יהדות .שתהיה
ברכה והצלחה.
* * *
לכולנו ברור מיהו אותו "משה עבדו" שרק בהנהגתו אנו צריכים
לבחור .בשנים שחלפו מאז ועד היום ,קמו ובעיקר נפלו עשרה
ממשלות בישראל .כמעט אף ממשלה לא השלימה את ימיה.
בשנתיים האחרונות ,מסתחרר הציבור ממרתון לא נגמר של מערכות
הבחירות הרודפות זו את זו ולא מצליחות להכריע .השבוע יצאנו
לסיבוב נוסף במעגל הטירוף הזה… משבר המנהיגות הפוליטית
בישראל  -זועק ובולט בימים אלו יותר מתמיד.
ודווקא על רקע זה ,בוהק זוהרו של הפתרון היחיד להנהגת עם
ישראל  -כיתרון האור מן החושך  -זה הזמן להעלות על נס את
האלטרנטיבה :מנהיגות האמת והצדק של משה שבדורנו ,הרבי מלך
המשיח שליט"א .הגיע הזמן שכולנו נכיר בכך ונצהיר על כך.
המשימה העיקרית בה עלינו להתרכז היא לחבר ולקשר את כלל
אזרחי ישראל למנהיגם האמיתי ,בחייהם הפרטים כמו גם בחיי
והנהגת העם .הבה נתמקד בעיקר" :לבחור במשה עבדו ,יחד עם
תורת משה ומצוות משה" .הבה נשקיע בקידום תודעת "תורת משה
ומצוות משה"  -הוראותיו והדרכותיו להנהגת השלטון.

.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' ביאת המקדש .פרק ה-ז.
פרק ח-ט .הל' איזורי מזבח .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
הל' מעשה הקרבנות .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

כ"ה כסלו  -ב' טבת
פרק אחד ליום
הל' שביתת יו"ט .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
הל' חמץ ומצה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כשרוצים – רואים!
בשנה שלאחר הסתלקותו של הרבי הקודם
מליובאוויטש ,הרבי הריי"צ (רבי יוסף יצחק),
בתקופה בה סירב עדיין הרבי שליט"א מלך
המשיח לקבל באופן רשמי את הצהרת
החסידים כי הוא נשיא הדור וממלא מקומו
של הרבי הריי"צ ,הרבה הרבי שליט"א מלך
המשיח להתוועד עם החסידים.
בהתוועדויות אלו תבע הרבי שליט"א
מלך המשיח שוב ושוב מהחסידים לעמוד
בהתקשרות חזקה עם הרבי הריי"צ ולדעת
שגם כעת יכולים ומוכרחים להיות קשורים
לרבי .באותן שנים אף הוא אמר בשיחותיו
הק' שמי ש"מקיים רצונו של הרבי ,ועל ידי
זה יזרה שהרבי יפתור את שאלותיו באופן
של נשמה בגוף" (ש"פ נצבים תש"י ועוד).
לא זו בלבד ,אלא שבשנת תשכ"ז אומר הרבי
שליט"א מלך המשיח" :אצל כל אחד שייך
ענין זה  -שהרבי נמצא יחד עמו ,וביכלתו
לראות את הרבי ,ובהקיץ"...
ואם כך אמר הרבי שליט"א מלך המשיח אז,
לאחר הסתלקותו של הרבי הריי"צ ,כל שכן
שבמצבנו כיום ,כאשר מדובר על מצב בו
אנו יודעים בצורה הברורה ביותר שבוודאות
מתקיימים כל דבריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח שאמר במילים ברורות שאצל נשיא
דורנו לא שייכת מיתה והוא ממשיך בחיים
נצחיים אל הגאולה האמיתית והשלימה,
ולכן ההולכים בעקבותיו יודעים ומאמינים
באמונה שלימה שהרבי שליט"א מלך
המשיח חי וקיים.

הרבי שליט"א מלך המשיח

עם תחילת תקופת
החששות מנגיף
הקורונה ,התחזקה
בליבה של הדר ,כמו
אצל יהודים רבים
וטובים ,ההרגשה
שהנה הנה הרבי
שליט"א משיח
צדקנו מתגלה ומביא
לכולנו את הגאולה
האמיתית והשלימה
לקבל חיזוק אישי מהרבי שליט"א מלך
המשיח...

ולכן וודאי שגם כיום נכונים הדברים ,שמי
שבאמת רוצה לראותו – יכול גם עכשיו
לזכות ולראות את הרבי שליט"א מלך
המשיח!

ואז ,בערב תשעה באב האחרון ,יום
שמתגברים הגעגועים והתשוקה למשיח
צדקנו ולגאולה האמיתית והשלימה ,זכתה
הדר לראות בחלומה את הרבי שליט"א מלך
המשיח!

הדר מגיעה ממשפחה דתית לאומית .בביתה
רחשו מאז ומתמיד כבוד והערכה לדמותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בסוף
שירותה הצבאי החלה להשתתף בשיעורי
חסידות במכון אור חיה בירושלים ,ללמוד
את ספר התניא ולהעמיק בלימוד עניני
גאולה ומשיח.

בחלומה חוזרת הדר מפעילות של עשיית
חסד ,בה הרבה אנשים נרתמו לעזור לאנשים
אחרים ,תוך כדי שהיא מהרהרת במחשבתה
אודות דמותו הנפלאה של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,על האהבה שיש לו לכל אדם
באשר הוא .והנה ,תוך כדי הליכה ברחוב,
רואה היא לפתע את הרבי שליט"א מלך
המשיח בסמיכות אליה ,לבוש בטלית מעל
ראשו ,הולך לכיוונה ובהמשך פנה אליה
הרבי שליט"א מלך המשיח ואמר לה "כל
הכבוד" בחיוך גדול של קורת רוח...

כזה הוא גם סיפורה של הדר מגוש עציון.

עם תחילת תקופת החששות מנגיף הקורונה,
התחזקה בליבה של הדר ,כמו אצל יהודים
רבים וטובים ,ההרגשה שהנה הנה משיח
צדקנו מתגלה ומביא לכולנו את הגאולה
השלימה.
בנוסף לדיבור בביתה על גאולה כללית היו
גם שיח ותפילה לגאולה פרטית בדברים
שעברה באותה תקופה ,שעוררו את הרצון

הדר מספרת סיפור זה בהתרגשות כמורה
ומציינת שהיא הרגישה שהרבי שליט"א מלך
המשיח בא אליה במיוחד בחלום כדי לתת
לה חיזוק ועידוד באמונה הטהורה ש"הנה
הנה משיח בא"!

.
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אפילו בשביל יהודי אחד
על אחת כמה וכמה שאסור להציע לאומות-העולם לפתוח את
הארץ לפניהם רחמנא לצלן ,או אפילו לתת להם אחיזה באיזה
מקום שיש בו מושב ישראלי  -אפילו אם זה בחו"ל ,ואפילו אם
חי שם יהודי אחד ויחיד  -גם אז אסור לפתוח את הארץ לפניהם!
(י"ט כסלו תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

תניא בכל מקום  -המשימה והשלמתה
מאחורי ההוראה :ביאת המשיח תלויה בהפצת מעיינות
החסידות ,ואם כך ,כאשר מדפיסים את התניא במקום
כלשהו ,הרי שמעיין החסידות עצמו הגיע למקום.

קיים קשר מיוחד בין ימי חג החנוכה לבין חג הגאולה
שחל רק כמה ימים לפניו  -ראש השנה לחסידות ,י"ט
כסלו :הסיבה למאסר של האדמו"ר הזקן רבי שניאור
זלמן היתה מפני קטרוג שהתעורר עליו בשמים ,על כך
שמפיץ את סודות פנימיות התורה הנמשלים לשמן,
ושמן הוא הרי מרכיב עיקרי בהדלקת נרות חנוכה.

הדפסות של מהדורות נוספות לספר התניא נערכות
כל העת במקומות שונים בעולם .עד היום הודפסו
כבר למעלה מ 7000-מהדורות ברחבי העולם ,וכך
נחשב התניא בתור הספר השני (אחרי התנ"ך) שהודפס
במספר המהדורות הגדול ביותר.

הקשר בין החגים אינו מתבטא רק במה שמסמל אותם,
אלא מקבל ביטוי עמוק גם בתוכנם הפנימי  -גילוי
ולימוד פנימיות התורה ,הלא היא תורת החסידות.

הרב אליהו חביב בהדפסת התניא באדיס אבבה ,אתיופיה

בחנוכה כמו בחג הגאולה י"ט כסלו ישנו דגש על לימוד
והפצת תורת החסידות ,המעניקה לנשמה את הכוחות
לצוף ולעלות מעל כל החסמים ולהאיר באור יקרות
כפי מה שהיא באמת.

בהתארגנות מהירה
החל מרתון הדפסות של
מהדורות נוספות לספר
התניא ,כאשר בכל יום
נשלחו אל הרבי שליט"א
מלך המשיח ספרי
תניא חדשים שהודפסו
במקומות שונים

בכל פינה בעולם
ספר היסוד של החסידות הינו ספר התניא ,ואחד
הדברים המסמלים ביותר את המציאות שמעיינות
החסידות הגיעו לכל פינה בעולם ,הוא אלפי המהדורות
של ספר זה ,שהודפסו באלפי מקומות על פני הגלובוס,
אפילו באנטארקטיקה.
תחילתו של דבר היא בהוראה של הרבי שליט"א מלך
המשיח לקראת ח"י אלול תשל"ח ( )1978להדפיס
את התניא בכל המדינות בהן הוא עדיין לא הודפס,
ובהמשך בשנת תשד"מ ( )1984הורה להדפיסו בכל
מקום בו יש יהודים .הוראה זו ,אגב ,התקבלה בעיצומם
של ימי חג החנוכה.

גם בבירות מדינות ערב
בהתאם לכך ,בהתארגנות מהירה החל מרתון הדפסות
של מהדורות נוספות לספר התניא ,כאשר בכל יום
נשלחו אל הרבי שליט"א מלך המשיח ספרי תניא
חדשים שהודפסו במקומות שונים .בין המקומות ניתן
למצוא גם את פאיד שבמצרים ,וגם את טהרן וביירות…

בהמשך אותה שנה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח כי
יש להדפיס את התניא אפילו במקום של יהודי אחד,
ובשנת תשנ"ב ( )1992אף התבטא ואמר כי כדאי לבנות
עיר שלמה רק כדי להדפיס בה את התניא!

הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר את הרעיון העומד

עצה והדרכה

תגלית מפתיעה באתיופיה
אחת ההדפסות של ספר התניא שהתפרסמה לאחרונה
נערכה בעיר אדיס אבבה ,בירת אתיופיה ,על ידי השליח
במקום הרב אליהו חביב" .כאשר הגענו לאתיופיה לפני
כ 8-שנים" ,הוא מספר" ,אחד הדברים הראשונים שרצינו
לעשות הוא לערוך הדפסה של ספר התניא ,אולם אז
נאמר לנו כי הספר כבר הודפס כאן בעבר .לפני מספר
חודשים ערכנו בירור נוסף ,ולמרבה הפתעתנו התברר
כי המידע שקיבלנו בזמנו לקה בחוסר דיוק ,ולמעשה
עד היום לא הודפס כאן ספר התניא .בהתרגשות גדולה
נערכנו בזריזות להדפסה המיוחלת ,וכך גם אדיס אבבה
ואתיופיה זכו במהדורה של התניא משלהן".
יש לציין כי לקראת חג הגאולה י"ט כסלו תנש"א
( )1991הודפסה מהדורה מיוחדת של התניא בפורמט
גדול ,ואת העותקים של הדפסה זו חילק הרבי שליט"א
מלך המשיח לכל הנוכחים בשעתו ,כשהוא מסביר כי
הדבר נועד לציון העובדה שכבר הושלמה בהצלחה
משימת הפצת מעיינות החסידות ,וכעת מוכנים לקיום
ההבטחה ולהתגלות וביאת המשיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הלימוד מחנוכה

מוסיף והולך מיום ליום בחשכת הליל שמסביב.

ינצל האפשרות אשר השגחה העליונה נתנה לו ,להחזיר
לדרך הטוב והישר ,דרך התורה והמצוה ,כמה וכמה מאחינו
בני ישראל הצעירים ,אשר בקרוב יסתדרו בחיי משפחה,
והטבת המצב של כל אחד  -נכפלת בעתיד פי כמה ,מספר
בני המשפחה ובניהם ובני בניהם עד סוף כל העולם .וביחד
עם האפשריות והציווי ,הרי הקדוש ברוך הוא שאינו בא
בטרוניא עם בריותיו ,נותן גם הכח למלאות התפקיד.
והרי זה גם הלימוד של ימי חנוכה ,אשר חכמינו זכרונם
לברכה מעידים ,שהיו חלשים וגם מעטים נגד גבורים ורבים,
אלא שהחליטו בתוקף ונלחמו בעד הטהרה ,המצות ועסק
התורה ,ולכן נעשית להם ישועה גדולה ופורקן ,ובאופן
שמאז ובכל שנה ושנה  -מדליקין נרות ,ודוקא באופן של

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש כרך כב עמוד שפח)

להוסיף אור
כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר אמר בשם אבותיו
הקדושים" ,יש להאזין למה שנרות החנוכה מספרים" ,ולנצל
את זה לעבודת השם ,שסוף כל סוף היהודים עם מסירות
נפשם נצחו ,וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות
קדשך ,והורו לנו לעשות זאת ,להדליק נרות ,בימי החנוכה,
באופן שזה יהיה מוסיף והולך ,היינו שבכל לילה תתוסף
אורה ,שזוהי הוראה כללית להנהגתו של יהודי בענינים של
תורה ומצוות ,שיש להאיר גם בלילה ולא רק בבית פנימה
אלא גם כלשון הגמרא על פתח ביתו מבחוץ.
(תרגום מאגרות קודש כרך י עמוד קעו)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

.

לתיאום והזמנת הדפסת תניא ניתן ליצור קשר עם
אלעזר בן אפרים054-8423770 :

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

