
בעם אור, והרבה אור להוסיף זוכים אנו השבוע
בית המוני מדליקים השבוע כולו. ובעולם ישראל
לעולם. בטלים שאינם החנוכה, נרות את ישראל

מאופיין הנלמדות ה', בעבודת ההוראות גם כך
ומסרים הוראות החנוכה, נרות של המיוחד

מרבה הקדושות בשיחותיו לעולם. בטלים שאינם
אחת אודות לדבר המשיח מלך שליט"א הרבי
ואור. והולך מוסיף להיות - שבהן העקריות

אחד. נר חנוכה, של ראשון נר בהדלקת התחלנו
מסתפקים איננו למחרת,
מדליקים אלא האחד בנר

ביום גם כך נרות. שני
מדליקים מכן שלאחר

"מוסיף וכך נרות שלוש
ליום. מיום והולך"

הזהב מנורת
את לציין כדי בעיקרון,

היה ניתן החנוכה, נס
קבועה בהדלקה להסתפק

יום מידי אחד נר של
ימים. שמונה במשך

מספר במקור, שגם בפרט
גם קבוע. היה הנרות
בבית המנורה בנרות

שם גם הנה השמן, פך נס התרחש בהם המקדש,
יום בכל אלא הנרות, במספר שינוי כל חל לא

במנורה. הקבוע הנרות מספר שם, דלקו
מנהג הנה החנוכה, לנרות הנוגע בכל זאת, למרות

החנוכה נרות את כאמור להדליק תורה, ישראל
נוסף. נר יום כל והולך". "מוסיף של באופן

ביותר. ברורה הינה המתקבלת ההוראה כאשר
הציפיה ה'. בעבודת ו"דומם" סטאטי להשאר לא

הרף. ללא העת כל ונתקדם שנוסיף היא האלוקית
ועוד וגדל, מתפתח שהוא חי דבר כל של כדרכו

מזה. יותר
ההתקדמות איכות על

השבת. בהפטרת מדובר
זוכה אשר זכריה הנביא

זהב "מנורת לראות

לפני פסוקים בכמה מתאר ראשה" על וגולה כולה
בין מהלכים לך "ונתתי אליו ה' הבטחת את כן,
עומדים. ולא מהלכים להיות האלה". העומדים
הם אלו "עומדים", כי מבואר החסידות בתורת
מראש ומדודות קבועות שעליותיהם המלאכים

נקראים וכן אותם "מעלים" עבודתם. מכוח ואינם
היא הכוונה זאת, לעומת "מהלכים" "עומדים".

גשמי בגוף והתלבשו שירדו ישראל לנשמות
קיימת בו בעולם כאן, ודווקא כאן הזה. בעולם
האדם יכול "בחירה"

בעבודת "מהלך" להיות
ולהוסיף להתקדם ה'.
אף ביכולתו אשר ועד

הוא, עבודתו מכח לזנק
לאיגרא עמיקתא מ"בירא

רמא".

הגאולה זירוז
סגולת את לנצל יש

"מוסיף להיות אלה ימים
להוסיף כדי אור", והולך

ובקיום ומצות בתורה
בהידור. המצוות

שהשבוע העובדה
הרמב"ם בלימוד החדש המחזור את התחלנו
- להוספה חדש אתגר בפנינו מציבה היומי,

באחד היומי, הרמב"ם לומדי לרבבות להצטרף
או יום אחד פרק ליום, פרקים ג' המסלולים: מג'
במורה-שיעור. שמופיע כפי המצות בספר לימוד

ככל עם התורה, חלקי כל את המאחד לימוד
הרי זה, בלימוד נוהג שכבר למי ישראל. עם חלקי
הלימוד. ואיכות הלימוד בהבנת להוסיף שביכולתו
תורת בלימוד גם להוסיף נדרשים אנו זו, במגמה

למי בלימוד להתחיל משיח. של תורתו החסידות,
נוהג שכבר ולמי שיעור, לעצמו קבע לא שעדיין

ואיכות בכמות להוסיף שעליו הרי זה, בלימוד
בהידורי להוסיף המצות, בקיום גם כך הלימוד.
עליהם הוספות שבהם, הכוונה ואיכות המצוות
האמיתית הגאולה את לפעול שבכוחם הובטחנו

אלו. חנוכה בימי עוד ממש, בפועל והשלימה

מעגל סגירת
כסלו י"ט ההתוועדות במהלך

ברחובות דעת במרכז המרכזית,
מעניינת. מעגל סגירת התרחשה
ננזף האחרון באב בתשעה כזכור,

ידי על רווח אורי ר' הכתב בחריפות
השידור, ברשות הציבור תלונות נציב
בשידור שאמר על מרקוביץ, דדי מר
יבנה המקדש בית כי הראשון בערוץ

אורי שם. שנמצאים המסגדים במקום
ברחובות, גר אשר מרקוביץ ודדי רווח,

ביחד אמרו להתוועדות ביחד הגיעו
אורי שר' כדי תוך יחד, רקדו לחיים,

ההכרות על בהתרגשות ברבים מספר
שמתרחשת המעגל סגירת ועל ביניהם

השתתפו איתם ביחד רגעים. באותם
של עובדים מספר עוד בהתוועדות

השידור. רשות

בבוליביה המקוה בנית החלה
שליח קופצ׳יק, יצחק יוסף הרב

שטח רכש בוליביה בירת פז בלה הרבי
במדינה הראשון מקוה-טהרה לבניית

יוסף הרב בשטח מפקח הבניה על
הקהילה מארגנטינה. פייגלשטוק יצחק

יהודים, כ150 מונה במקום היהודית
מדי פאז לה לעיר מגיעים ובנוסף,

ישראלים מטיילים (!) אלף כ20 שנה
רק נמצא הקרוב המקווה ואחרים.
ופרו, צ'ילה כמו השכנות במדינות

השטח ק"מ. 1,500 מעל של מרחק
את כבר קיבל מ"ר 200 בגודל שנקנה
ביציקת כבר והוחל הבניה אישורי כל

072-216-1450 לפרטים: היסודות.
1 שלוחה

למי בלימוד להתחיל משיח. של תורתו החסידות, תורת בלימוד גם להוסיף נדרשים אנו זו, במגמה
ואיכות בכמות להוסיף שעליו הרי זה, בלימוד נוהג שכבר ולמי שיעור, לעצמו קבע לא שעדיין

טובות חדשות

שאינה הוראה
לעולם! בטלה

עם, ברוב מודלקת ישראל) שעון ,22:00 השעה (לאחרי יום מידי העולם. לכל חי בשידור
770live באתר חי שידור המשיח. מלך שליט״א הרבי של מדרשו בית - ב-770 החנוכיה

גאולה של חנוכה חוגגים

שמח! חנוכה

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

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

(19.12.14) ה'תשע"ה כסלו, כ"ז מקץ, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

 
   

  
  

  
     
   
   
   

   
  
   

   

במצרים שבר כי יעקב וירא
א) מב, (בראשית

זקנתי וגם הייתי "נער הכתוב: שאמר זה
כה). לז, (תהלים נעזב..." צדיק ראיתי ולא
זה פסוק נחמן, בר שמואל רבי אמר
מימות הייתי", "נער אמרו. העולם שר
המשיח. ימות עד זקנתי", "גם אדם.
מן העולם את הקב"ה שעזב ראיתי ולא
מעמיד ודור דור שבכל אלא הצדיקים,

תנחומא)צדיקים. (מדרש

רחמים לך יתן ש-ד-י וא-ל
יד) מג, (בראשית

ליסורים לומר שעתיד מי יעקב, אמר כך
רבה) (מדרש די. ליסורי יאמר הוא די,

האדם על הבאים שהיסורים עוד וי"ל
החמישי והמין פנים.. מחמישה הם
במלך שנאמר מה וכן הדור.. על להגן

ומכאובינו נשא הוא חלינו "אכן המשיח
זה די, ליסורין לומר שעתיד מי סבלם"..

והתחיה. הגאולה בעת קץ לעת
תואר) (יפה

חנוכה זאת
הנתינת- גם נכללת בחנוכה השמן בנס
לשלימות ראוי יהי'ה העולם שטבע כח
הוא השמן שנס כיון - העתידה הגאולה
והדליקו שמן.. של אחד פך ש"מצאו..
טבע שמצד היינו, ימים", שמונה ממנו
המנורה להדלקת אפשרות היתה העולם
היו"ט קבעו ולכן ימים, שמונה במשך
שמונה בו ושידליקו ימים, לשמונה
נעשה העולם שטבע נרמז שבזה נרות,

לבוא. דלעתיד לשלימות ראוי
ה'תש"נ) מקץ פרשת (שבת

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:19 16:03 ירושלים
17:20 16:17 תל-אביב
17:18 16:06 חיפה
17:22 16:21 באר-שבע
17:16 16:12 ניו-יורק

     
ז) יד-ד ב (זכריה  
  

דק' 31 ,10 שעה ב', ליל המולד:
ושלישי שני יום חודש: ראש

טבעי זית בשמן נס

וכוונתה, הגמרא, שואלת חנוכה"? "מאי
החנוכה? ימי שמונת את קבעו נס איזה על
לא למקדש חשמונאים כשנכנסו ותשובתה:

של בחותמו חתום שמן של אחד פך אלא מצאו
בו נעשה אחד, יום להדליק בו שהיה גדול, כהן

ימים. שמונה ממנו והדליקו נס

לילה כדי היה שבפך כיוון ה'בית-יוסף' שואל
לילות שבעה אלא הנס נעשה לא כן ואם אחד,
פך מציאת שעצם - ומהתירוצים שמונה? ולא

הראשון. היום של הנס הוא השמן,

זה, תירוץ מביאים אין מפרשים וכמה כמה
בפרט גלוי, נס אינה השמן פך מציאת וטעמם:

אלא בו היה "שלא ההדלקה לנס בהשוואה
שמונה ממנו והדליקו . . אחד יום להדליק
בסיבה זאת לתלות היה שניתן ועד ימים"

הקרקע בתוך מוצנע היה והפך היות טבעית
טמאוהו. ולא היונים בו הבחינו לא ולכן

טבע או נס או
כך הנס את הקב"ה עשה למה ולכאורה:

כדבר תהיה השמן פך מציאת דהיינו שתחלתו,
הקב"ה רצון אם גלוי: נס יהיה והמשכו טבעי
בנס ההתחלה גם להיות צריכה היתה - בנס

שיהיה רצונו ואם השמים), מן שמן פך (שירד
הימים בכל כן להיות צריך היה - טבעי כדבר זה

בכמות טהור שמן שימצאו ידי על זה, שלאחרי
ימים?! לשמונה הטבע) (בדרך שתספיק

הזקן, מאדמו"ר בסיפור זה לבאר ויש
מאסרו, בעת והשולחן-ערוך, התניא בעל

מהפקיד ביקש לנהר, מעבר אל שכשהעבירוהו
הלבנה לקדש שיוכל כדי הספינה את שיעצור

שאם הזקן רבינו לו אמר וכשסירב, מעומד,
עמד וכשזה בעצמו, הספינה יעמיד הוא ירצה
הזקן רבינו אך מלכת, הספינה עמדה בסירובו,

המשיכה כך אחר הברכה. את אמר לא עדיין
להעמיד מהפקיד הפעם עוד ביקש ואז הספינה

ורק הספינה את עצר הפקיד הפעם הספינה, את
הלבנה. את הזקן רבינו קידש אז

ישראל של חיבתן להראות
את לעצור היה יכול הזקן שרבינו כיון ולכאורה,

זאת? שיעשה מהפקיד ביקש למה - הספינה
לא מדוע - נסי באופן העמידה שכבר ולאחר

לעצור יסכים שהפקיד עד המתין אלא מיד ברך
הספינה? את

בדרך להיות צריך מצוה שקיום ידוע והביאור:
המצוה קיום רק ולא נס), בדרך (ולא הטבע

צריכה למצוה המוכרחת ההכנה גם אלא עצמה,
הזקן רבינו רצה ולכן הטבע, בדרך להיות

ההכנה שגם כדי מרצונו, הספינה יעמיד שהפקיד
השמן בנס גם כך הטבע. בדרך תהיה למצוה

דין פי שעל (אף השמן לנס מהטעמים בחנוכה:
הותרה שטומאה כיון טמא בשמן להדליק מותר

של חיבתן להראות כדי - בציבור) דחויה או
טהור. בשמן המצוה שמקיימים ישראל

המנורה להדלקת וההכנה שהמצוה כיון אמנם,
הטבע, דרך פי על המצוות) (כבכל להיות צריכה
חיבתן להראות כדי נס עושה כשהקב"ה גם לכן,

הוא הרי טהור, בשמן שמדליקים ישראל של
להיות יוכל המצוה שקיום באופן הנס את עושה

בשלימות. המצוה קיום שאז הטבע, בדרך

לגאולה מוכן העולם טבע
באופן הראשון ביום הנס התחלת היתה ולכן
מונח שהיה שמן של אחד פך שמצאו טבעי,

שמן פך שירד באופן ולא גדול, כהן של בחותמו
דומה. ניסי באופן או השמים מן

היה שבהם זה שלאחרי הימים בשבעת וגם
הן טבעי: זית לשמן בהקשר זה היה - גלוי נס
הרי השמן בכמות שניתוסף היה שהנס לדעות
לדעות וכן טבעי. זית שמן - הייתה התוספת
הרי ימים, שמונה דלק לכן באיכותו שניתוסף

טבעי. זית שמן זה שהיה
ענין מודגש דחנוכה השמן שבנס ניכר מכאן

התורה קיום לכללות בנוגע ועיקרי כללי
יהי'ה העולם שטבע עושה שהקב"ה - ומצוותיה

התורה- לקיום ויסייע ומוכשר הראוי באופן
הנרות, שמונת של זה שבנס ועד והמצוות.
לקיום ראוי נעשה העולם שטבע מודגש זה

האמיתית בגאולה השלימות, בתכלית המצוות
והשלימה.

תש"נ) מקץ, פרשת שבת שיחת-קודש (עפ"י

מלך דבר

מקץ פרשת
 

-חנוכה מקץ

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחי' אביטל ורעיתו בצלאל ר' למשפחת

אליאס
שי' דובער שלום בצ"ה החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת
ורעיתו מענדל מנחם ר' למשפחת
לדיוב שיחי' שרה שטערנא
שי' שמואל בצ"ה החייל להולדת

שי' דוב-בער בצ"ה והחייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלם יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת



שליט"א הרבי מעורבות על עוד
השיגרתית בעבודה המשיח, מלך
יצחק הרב מספר הפעילים, של

מלאכי בקרית משיח מבית יונתן
פש. שלום הרב של לצידו הפועל

לבית נכנס כחודשיים "לפני
עצמו את שהציג אדם חב"ד,

החשמל, חברת של כגובה
חוב בגין הזרם את לנתק שבא

את החזיק בידו שולם. שלא
לתשלום. החשבונית

לנוכח ליבו, על לדבר ניסינו
אמורים שהערב העובדה

שני להתקיים
תורה. שיעורי

התנצל שהוא אלא
אינו הדבר כי

כל ועם בסמכותו,
נפש והעגמת הצער

ברירה. לא אין
החלו במוחי

אפשרויות להתרוץ
כלפתע שונות

אמרתי נחרץ באופן
תעשה "תשמע לו:

ותחזור, שעה של סיבוב איזה
את בעזהשי"ת נארגן אנחנו

עין". כהרף ה' ישועת התשלום.
בהודעת שוב הסתכלתי כעת

בידי, הותיר שהגובה התשלום
.₪ 4,319.57 היה הסכום

כזה?" סכום משיגים "מאיפוא
עם "הקבלן הרעיון הבזיק לפתע

הקודש"... האגרות
שבועות, מספר לפני זה היה

הגיע בעיר הקבלנים אחד כאשר
על לספר והחל חב"ד לבית

מבית עליו, שנפלו רבות צרות
רבנים, לכמה פנה כבר ומבחוץ.

נושע. לא עדין אך
שליט"א לרבי לכתוב לו הצעתי

הקודש. באגרות המשיח, מלך
י"ד בכרך שהתקבלה התשובה

עסקה ה'עג, באגרת ש"ו בעמוד
מלך שליט"א הרבי בהנחיית
צדקה בנתינת לזוג, המשיח

מסויים: לעניין
וזוגתו הוא, אשר "מהנכון

יתנו עצמה), (בפני בפ"ע תי'
ח"י פעמים ארבעים לצדקה
זמננו במעות והחשבון ג"פ,

בקובץ הנדפס במכתבי מבואר

שמינית, חוברת ליובאוויטש
לצדקה שיפרישו אומרת זאת
סכום שיתקבץ עד לזמן מזמן

ג"כ... וראה מהם, לכאו"א הנ"ל
ופרוטה פרוטה כל מרז"ל על

ויצליחם יזכם והשי"ת מצטרפת,
שיחיו ילידיהם כל את לגדל

טובים ולמעשים ולחופה לתורה
בריאות הדעת הרחבת מתוך

הנפש". ומנוחת הנכונה
החישוב נוסחת את שוב קראתי

ג"פ". ח"י פעמים "ארבעים -
"ג' פירשתי ג״פ המילים את

למדתי יותר (מאוחר פעמים"
התיבות שראשי
היא הכוונה ג"פ

פולניש" ל-"גדולי
בזמנם). מטבע (שם
נוסחת את תרגמתי
למספרים: החישוב
.40X18X3 = 2160
תשומת את הערתי

ידידי של ליבו
במקביל כי הקבלן,

אשתו על גם
את לצדקה להפריש

הגיע אשר ,2160 הסכום אותו
.₪ 4320 של כולל לסך כעת
יכולים הם כי להם הסברתי

בנתינות הצדקה את להפריש
יצטרף אשר עד קטנות, יומיים

כולו. הסכום
הקבלן: לידידי התקשרתי כעת

המיוחדת ההוראה את "זוכר
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

הנה הצדקה. בנתינת אליכם
רוצים זה. את לממש הרגע הגיע

והסכום החשמל את לנו לנתק
סכום זהו 4319.57 הנדרש

קודש באגרות שהופיע הצדקה
."'4320 עבורכם

קרא מאמין", לא "אני
את לכאן תביא בהתפעלות,

הייתי דקות בתוך החשבונית.
שתי לי מגיש הוא כאשר אצלו
בני נהגו לתוכן פלסטיק שקיות

נתינות יום מידי לתרום הזוג
גילתה מהירה ספירה קטנות.

ש"ח 2160 מכילה שקית כל כי
,!! ש"ח 4320 הכילו הן ויחד

שליט"א מהרבי אלינו שנשלחו
אגרות מתוך הישר המשיח, מלך

הקודש...

הגאולה למען האגודה ע"י י"ל חנוכה, הלכות לקט מתוך
והשלימה. האמיתית

חנוכה! מהלכות מקצת
להלכה כמובא שמחה", "ימי הם חנוכה שימי הרמב"ם פסק חנוכה: שמחת
בימים לערוך להשתדל יש סעודות". בריבוי מצוה קצת "שיש ברמ"א,
הן חנוכה", "מסיבות שמחה התוועדויות אלה
ילדים. כינוסי וכן (בנפרד), לנשים והן לאנשים
בימי כשנפגשים גם - טוב" יום "גוט לאחל

חנוכה.

בלימוד בחנוכה יום בכל להוסיף - תורה לימוד
חנוכה. ענייני

ישראל מנהג - ולביבות סופגניות החג: מאכלי
השמן. נס לזכר בשמן, שעשויים מאכלים לאכול
בתו יהודית ע"י שהי'ה לנס זכר וגבינה חלב מאכלי לאכול נוהגים כן כמו
של תבשיל האויבים לראש שהאכילה חשמונאי, מבית גדול כהן יוחנן של
וברחו ראשו את וחתכה וירדם וישן היין מן וישתכר שיצמא כדי גבינה

כולם.
ראשי ש', ה' ג' נ' האותיות עליו ב"סביבון" לשחק ישראל מנהג - הסביבון:

שם". היה גדול "נס המילים: של תיבות
החנוכה. ימי שמונת בכל צדקה במצוות מיוחדת הוספה להוסיף - צדקה
כפליים. שישי ביום לתת או ומשקה, מאכל נתינת ע"י חנוכה, בשבת גם

נרות ידליקו יהודי בית שבכל להשתדל - בית בכל חנוכיה חנוכה: מבצעי
בפני חנוכה נרות ידליק ילדים), וגם (גברים אחד שכל ולהשתדל חנוכה.
נר) (והדלקת מנורת גם תהיה הילדים חדר שבפתח ונכון כדאי עצמו.

מעט". "מקדש לחדר בנוגע וכן הילדים בחינוך יתווסף שעי"ז חנוכה,

שדרים ומקום מקום שבכל להשתדל יש - פומבית והדלקה הרבים זיכוי
ניסא", ד"פרסומי באופן מרכזי, במקום הן - חנוכה נרות ידליקו יהודים
חובה ידי יוצאים שלא להכריז טוב ומה מישראל, ואחד אחד כל בבית והן
בביתו. חנוכה נרות להדליק צריך ואחד אחד כל אלא הפומבית, בהדלקה

בסגנון חנוכה ומשמעות תוכן את להסביר להשתדל - חנוכה על הסברה
חנוכה. ענייני אודות יודעים שאינם לאלה גם המובן

הניסים על לפרסם יש ולכן חנוכה ימי של עניינם זהו ניסא, פרסומי
הזה". בזמן ההם "בימים אלה בימים גם לנו, ועושה עשה שהקב"ה

כדי לילדים, חנוכה דמי נותנים חנוכה שבימי ישראל מנהג - חנוכה דמי
להם ולאפשר בצדקה ולהרגילם התורה, בלימוד יותר שיוסיפו לחנכם
הגאולה". את שמקרבת צדקה ש"גדולה בהדגשה מכספם, בצדקה להוסיף
חנוכה מעות יתנו שילדים טוב שבת. מלבד יום מדי זה מנהג לקיים יש
העבודה, במקום גם חנוכה מעות לחלק לחברותיהן. והילדות לחבריהם,
גם לילדיהם חנוכה דמי לתת נהגו חב"ד אדמורי וכיו"ב. הרופאים, בבית

נישואיהם. לאחר

ותמורת קודש, משבת חוץ חנוכה ימי במשך צדקה לתת הילדים את לעורר
השבת. יום עבור גם - כפליים שבת בערב יתנו זאת

שהם חנוכה ובימי והשלמה האמיתית לגאולה להתכונן - לגאולה הכנה
כלל - ועד לרבים, בנוגע כולכם" הכן ב"עמדו הדגשה תהיה ימים, שמונה
על להשפיע חנוכה, ימי של ההתעוררות את לנצל - מצוות ז' ישראל.
עתה לעת שהם אלו גם כולל נח, בני מצוות לשבע בנוגע העולם אומות

לטוב. יהפכו הם שגם "תרמודאי"

אחד כל על חנוכה". "וזאת נקרא חנוכה של השמיני היום - חנוכה זאת
נרות שמונת כל מאירים שבו - זה יום לנצל וטף נשים אנשים ואחת

חנוכה. ופעולות ענייני כל את להשלים - חנוכה

עכשיו נפלאות חנוכה הלכות לקט

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
קסו פד- עשה. מצוות

רמח קסז- עשה. מצוות

א-קכב תעשה לא מצוות

תעשה לא מצוות
קכג-רמד

תעשה לא מצוות
רמה-שסה

לחלק... וראיתי

קדושה ספר

א-ג פרקים התורה יסודי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרק

א-ב פרקים דעות הלכות י. פרק

ג-ה פרקים

א פרק תורה תלמוד הלכות ו-ז פרקים

ב-ד פרקים

כז

כח

כט

ל

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרטית בהשגחה מסתדר הכל

לא שעדיין ישראל ארץ לחלקי ובנוגע
אנו ממתינים - הקדוש-ברוך-הוא ע"י ישראל לבני ניתנו

חלקי כל ישראל לבני יחזרו שאז צדקנו משיח לביאת
תשמ"ג) תשרי (ו' ישראל... ארץ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ישראל לעם הארץ כל החזרת

יונתן יצחק הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

ב"770" היה גדול נס

העדר בשביל אינה - העולם בריאת
מובן - חב"ד בכפר דנערים לחינוך בהנוגע שכתב במה
ולאחוז לשתוק או מהמערכה לברוח העצה זוהי שלא

המצב. יתוקן בזה ולא תעשה ואל דשב בהשיטה
העולם שבריאת ההתועדות באחד המבואר וע"ד

היתה לא עמיקתא לבירא רמה מאגרא הנשמה וירידת
לולא גם כי רצוים. הבלתי ענינים עשיית העדר בשביל

רק הם אלו וכל לרע. מקום הי' לא הבריאה, זאת
מובן. והבכן טוב, הועשה בשביל

אנו נמצאים הכל לדברי הרי וכו' מרצו העדר על ומ"ש
לאלף, יהי' הקטן נאמר עליו דמשיחא דעקבתא בדרא
ובפרט מקטן. למטה עוד שיהי, אפשר אי כאו"א והרי
שצריכים שכשם נשיאינו, רבותינו הוראות שידועות

מעלות כן גם לדעת צריכים עצמו לדעתחסרונות
ו׳רי״ט) (מאגרת עצמו.

גורל לא זה שידוך
לה יש מהן שלאחת נכבדות הצעות ע"ד כותבת

שהטיל לה אמרו להשני' ובהנוגע יותר הלב המשכת
השני'. להצעה הורה והגורל גורל

המדובר הצעות כשבשתי שידוכין, בעניני בכלל הנה
- הלב המשכת להכרעת מקום יש שמים. ירא הוא

פי', את ונשאלה וכמ"ש
גורל. הטלת ע"ד כאלו בענינים שמעתי ולא

להצעה נוטה שי' אבי' ממכתבה. שכנראה כיון אבל
ובהתאם בזה, ונמוקו טעמו לברר לה יש השני'

ההצעות. שתי דבר על הפעם עוד לדון להבירור
כך כל שנוגע בענין להחליט קשה שלפעמים וכיון

פרטי המכירים אלו עם בזה שתתייעץ כדאי בחיים,
ו׳רל״א) (מאגרת הדברים.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי הודיע מאז חלפו שנה 23
הצורך על "וישב", פרשת בשבת המשיח,

עושה שהשי"ת והנפלאות הניסים את לפרסם
נאמרו בו במקום בדיוק שעבר שבוע איתנו.

שמובילה ממש, של דרמה מתרחשת הדברים,
עצום. לנס

בשעה שני ביום החלה האירועים שרשת
המדרש לבית נכנס כושי כאשר לערך, 5:00

חשוד באופן והתנהג יורק, שבניו ב"770"
בשעה המקום. את לעזוב התבקש והוא

בשעה שנית, חזרת הוא לערך, בלילה 12:00
בימת על בניהם התוועדו הישיבה שתלמידי

גם המשיח. מלך שליט"א הרבי של התוועדיות
התבקש והוא ומוזר חשוד באופן התנהג הפעם

להסתובב המשיך כי התברר אח"כ לעזוב.
המדרש. לבית מחוץ

ספסל עליו זרקתי
כמעט ריק היה המרכזי, האולם 1:30 בשעה
כמה ישבו מזרחית, הצפונית בפינה לגמרי.

בימת ליד האולם במרכז והתוועדו. חסידים
על ולמדו. בחורים כמה ישבו התוועדויות
שנכח התמימים א' מספר האירוע המשך

חזר הכושי בערך, בלילה 2.20 "בשעה במקום:
היהודים". את "להרוג צועק כשהוא בידו וסכין
ולמד שישב רוזנבלט לוי הבחור לעבר רץ הוא

העליון. גופו בפלג אותו ודקר
האדום" ל"טלפון רץ לידו שישב הבחור

עצמו לוי בעקבותיו. והכושי עזרה להזעיק
אותי". "דקרו בצעקות החוצה יצא שנפצע

לכיוון רץ בפיגוע נוכח שהיה הבחורים אחד
ובקש בסמוך, שעמדה משטרתית ניידת

ובקש באדישות הגיב השוטר שיבוא. מהשוטר

קרה. בדיוק מה ולספר להרגע מהבחור
להסתובב המשיך הכושי "770" בתוך בנתיים

אחד דם. מגואלות כשידיו השלופה הסכין עם
פנימה. חזר בחוץ הפצוע עם שהיה הבחורים

לפתע השיגו. וכמעט אחריו לרדוף החל הכושי
לכיוונו ודחף ריבק יהודה יוסף הת' הופיע

נעצר. הופתע הכושי ספסל.

הלב על שליט מוח
יהודה יוסף הת' מתאר האירוע המשך את
הצפונית-מזרחית, בפינה התוועדנו ריבק:
ורצו קפצו כולם צעקות שמענו כשלפתע
האירוע. לכיוון במהירות רצתי מבוהלים.

בחור אחרי רץ הכושי את ראיתי כשהגעתי
ספסל עליו דחפתי אותו. שדקר וכמעט

ורעדתי. החוצה" "צא באנגלית עליו וצרחתי
פרצה מפי אחרי. לרדוף התחיל הוא זה בשלב

חי והוא בעולם רבי שיש לך "תדע צעקה
עליו הפכתי ואז אתנו". נמצא והוא וקיים,

עמדתי נעצר. והוא אותו בלבל הדבר שולחן.
להתקרב החל הוא כאשר השולחן, בקצה מולו

שאהרוג רוצה "אתה באנגלית ושאל אלי
"כן", לו ואמרתי אותו הבנתי לא אותך?"
"לא". לו תגיד לי, וצעקו נחרדו החבר'ה

הרבי פחד. סימני לו להראות לא השתדלתי
להיות שצריך מלמד המשיח מלך שליט"א

הלב". על שליט "מוח
אחר לרדוף ממנו למנוע מולו, לעמוד המשכתי

בדרך. שהמשטרה שיערתי אחרים, בחורים
השוטר להגעת עד כנצח נמשכו שחלפו הדקות

התעמתו השוטרים ידוע, ההמשך הראשון.
עד הסכים לא הכושי הסכין, את שיוריד אתו

מת. הוא יותר מאוחר בו, ירו שבסוף

הנס על הודיה סעודת
רפואה, בבית אושפז רייזל בן יצחק לוי הת'

"הספרייה קהילת רב רוזבלט, שאול הרב אביו
כאן שהיה אומר עילית, בביתר החסידית"

עדיין מבקשים כי אם ניצל ב"ה ובנו גדול נס
השלמה. לרפאותו להתפלל

עשרות תקשורתית. לתהודה זכה הסיפור
הבחורים. את לראיין הגיעו תקשורת ניידות

הנס על דברו כולם
למחרת שארע. הגדול
הודיה סעודת נערכה

בריקודים. מלווה גדולה
מנחם יקותיאל הרב

הישיבה מראשי ראפ,
למאורע הגיב במקום,

מהאירוע שהמסר ואמר
בשמירת להתחזק ברור:

הארץ ובשלימות לאומות ישראל בין המחיצה
התגלותו עדי הגאולה, בשורת בפרסום ובעיקר

ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי של

ב770 הודיה בסעודת התמימים

שי׳ רוזנבלט יצחק לוי הת׳
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ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם


