
טבת ה׳ אירועי
הספרים, לשיחרור שנה 30 במלאות
להתוועדויות חב"ד מוקדי בכל הכנות
ברק בבני בממ"ש ספרים. ורכישת
במכירה המסורתי היריד אי"ה יתקיים
בכלל חסידות ספרי של מסובסדת
הלימוד אשר ומשיח גאולה ספרי ובפרט
הגאולה לפעול הישרה "הדרך הוא בהם
אי"ה ייערך היריד והשלמה". האמיתית
טבת ד'-ה'-ו' רביעי עד שני מיום
הלילה. עד ברציפות הבוקר משעות
www. באתר: נוספים לפרטים

.mamesh.org. 077-5123-770

תתקיים טבת, לה' אור שני ביום
החסידים", "התאחדות ע"י התוועדות
ושלוחי משפיעים רבנים, בהשתתפות
קפלן ברוך הרב המשפיעים: בין המלך.
דוד הוד הרב מעיינות, חב"ד מישיבת –
הרב גת, קרית חב"ד מישיבת – אריה
חב"ד, הר מנחלת – מישלובין מיכאל
אייזיק יצחק והרב מיודובניק, עופר הרב
צפת. חב"ד חסידי מישיבת – לנדא
מוזל, – ספרים יריד ייערך במקביל
במחיר בלילה, 2:00 ועד 16:30 משעה

בלבד. ש"ח 30 של ומוזל אחיד

המשיח את מגלה אורי
אורי לילדים: המדף על חדש ספר
בו למסע יוצא אורי המשיח. מיהו מגלה
הצטרפו המשיח. מלך מיהו מחפש הוא
עם בריקוד עמו וצאו בתהיותיו לאורי
מפתיעות... ה(לא?) התגליות חשיפת
המלמד של ספרו המדף. על עכשיו

refaelbac@gmail.com רפאל

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

זו, בברכה הפירושים אחד גוי. עשני שלא ברוך..
גוי שלא יהדותנו, את לנו יזכיר שגוי נזדקק שלא
ולחברי לרה"מ שנוגע במה לצערנו יהודי. עשאני
ברכה לברך מתקשים שהם נראה ממשלתו
האו"ם החלטת האחרונים, הימים אירועי זו.
הם אובמה, של הפרידה כמתנת שינאה, הנוטפת
שארץ ממשלתו ולחברי לרה"מ לצערנו, שהזכירו
לו שניתנה היהודי, העם של ארצו הינה ישראל

ומנהיגו. עולם בורא ע"י אלא האו"ם, ע"י לא

חוזר הקדושות בשיחותיו
שליט"א הרבי ומתריע
ויתור כל כי המשיח מלך
העולם ולאומות לערבים
וגורר כחולשה מתפרש
ישראל. על הלחץ הגברת

על הממשלה החלטת
גם כמו עמונה, פינוי
האסוניות ההצהרות
של ונישנות החוזרות
מדינות "שתי בדבר רה"מ
אינה עמים", לשני
כהוכחה מתפרשתבעולם,
או ישראל של לצדיקותה
בין חוק, שומרת להיותה
הבינלאומי, ובין הישראלי

חולשה - ויחיד אחד במובן מתפרשת אלא
הערבים. בטיעוני והודאה והתרפסות

האמיתי המבחן
המגדירה האו"ם החלטת להתעלם. אפשר אי
היהודית ההתיישבות ואת ככובש ישראל את
לשני בצמידות באה חוקית. כבלתי ישראל בארץ
ישראל, בארץ אחיזתנו עירעור אלו: אירועים
הכזב בהצהרות יותר ועוד עמונה פינוי בפרשת
את שהמריצו הם עמים. לשני מדינות שתי על

נגדנו. האו"ם החלטת

שבכל הטוב החלק
שאולי הוא, הסיפור
אופן בכל עורר זה
רה"מ אצל משהו
אולי ממשלתו. וחברי

לחשיבה הבטחון במערכת מישהו יעורר זה
המטורפות והפקודות האמוק ריצת על מחודשת
שנודף מה וכל הערבים, את הרף ללא לרצות

העולם". "אומות של ריח ממנו

האמיתי מבחנו לציין. חייבים זאת, עם יחד
ותרועות בהצהרות אינו וממשלתו רה"מ של
שכבר כפי דבר, בעקבותיהם שאין החצוצרה
בפעולות הוא האמיתי המבחן בעבר. זאת הוכיח
לקביעת יביאו אשר פעולות ממש. בפועל בשטח
ישראל עם - העובדה
ולמולדתו לארצו חזר
בורא ע"י לו שניתנה
בברית ומנהיגו עולם
ניתנה שאינה ובשבועה

ולחילוף. לשינוי

הנצחון נס
פרטית בהשגחה
מתרחש מדהימה,
האקטואלי סיפורנו
עם מדוייק בתזמון
החנוכה, לחג הכניסה
לסיפור הישר
אז, גם החשמונאים.
להנמיך רבים העדיפו
והתעצמו שהלכו המלך גזירות את ל"הכיל" ראש,
אלו שאין ובניו, לחשמונאי להם ברור שהיה עד
מלחמה זו אלא ומיקריות, שיגעוניות "גזירות"
ידם על שהוחלט ומרגע עמם. בני יהדות עצם על
נס והונף הגויים, בתכתיבי מכירים אינם הם כי
את "נקמת ית' בעזרתו הנצחון נס החל המרד,
ביד ורבים חלשים, ביד גיבורים מסרת נקמתם,
גדולה". תשועה עשית ישראל ולעמך מעטים..

התחזקות ע"י זה, בחנוכה עוד לנו תהיה כן
שלא המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראות במילוי
בתורה להוסיף ולאידך שטחים מסירת על לדבר
ובחסידות, בנגלה חדשים שיעורים יסוד ומצות,
חנוכה במצות הרבים זיכוי המצות, בקיום הידור
התגלות הגדול הנס עדי הגאולה, בשורת והפצת
קוממיות שיוליכנו המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה מתוך לארצנו,

שעשתה ההחלטה
החנוכה חג את לנו

המאפשר דוכן מעמיד יורק בניו קנדי ע״ש התעופה בנמל חב״ד בית
עמית) שמואל (צילום ההמראה. לקראת חנוכה נרות להדליק לטסים

תעופה בנמל חנוכה נרות

הנצחון נס החל המרד, נס והונף הגויים בתכתיבי מכירים אינם הם כי ידם על שהוחלט מרגע
גדולה״. תשועה עשית ישראל ולעמך מעטים.. ביד ורבים חלשים, ביד גיבורים ״מסרת ית׳ בעזרתו
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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

שיחיו רבקה מרת וזוגתו יונתן להרב
רחימי

שי' יוסף הבן להולדת
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

שיחיו ליטל מרת וזוגתו נדב להרב
פרידלנדר

שי' חנה הבת להולדת
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

  
     
   

   
    
     
    
   

     
    
     
    

    
   

  

ה) מא, (בראשית שנית ויחלום וישן

את רבה באריכות מתארת פרשתנו
מטרת כל כאשר פרעה, של חלומותיו
מינויו על להודיענו אלא אינה החלומות

מצרים. למלך למשנה יוסף של

הגיע הוא כיצד משנה מה ולכאורה
אחרת? או זו בדרך אם הרמה, למשרה
אודות התורה מספרת מה לשם
כה ובאריכות פרעה של חלומותיו

רבה?

בעולם המתרחש שכל ללמדנו, אלא
היה יוסף עולם", יסוד מה"צדיק נובע
ההשפעות כל עוברות ודרכו הצדיק,

לעולם.
חי) (מעיין

חנוכה

מדליק ראשון יום אומרים: שמאי בית

הלל בית והולך. פוחת ואילך מכאן שמונה,
מכאן אחת, מדליק ראשון יום אומרים:
שבת) (מסכת והולך. מוסיף ואילך

בזמן "שלעתיד ז"ל האר"י פירש
וזהו שמאי... כבית הלכה תהיה המשיח,
סופה שמים לשם שהיא מחלוקת "כל

להתקיים".

דעת כשתתקיים שהרי קשה, ועדיין
כבית ההלכה תתבטל שמאי בית
ל"אלו בו-זמנית קיום יהיה ולא הלל,
עדיין והלא חיים". אלוקים דברי ואלו

תתקיים?

המשיח, ימות של השניה בתקופה ואכן
תהיה בטלות ומצוות המתים, כשיחיו
כיון יחדיו, שמאי ובית הלל כבית הלכה
שהוא כמו הקב"ה רצון בעולם שיתגלה

הנמנעות. נמנע ית', בעצמותו
לעולם״) בטלים שאינן ״הלכות (קונטרס

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:26 16:10 ירושלים
17:27 16:24 תל-אביב
17:25 16:13 חיפה
17:29 16:28 באר-שבע

17:24 16:20 ניו-יורק

נשא) (פרשת    
     

ז) יד-ד ב (זכריה   

לחיים ה"שמן" את להוסיף

מלך דבר

(חנוכה) מקץ פרשת

חנוכה - מקץ

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

טובים, ימים לשאר ביחס חנוכה מחידושי אחד
שבתות) (וכן טובים" ה"ימים שבשאר - הוא
וגם ומים, לחם שעיקרה סעודה, של חיוב ישנו

בחנוכה. כן שאין מה ויין, בשר

הוא בנרות, חנוכה נס לקביעת הטעמים בין
זה היה רוחני. נצחון הינו חנוכה שנס משום
תורתך "להשכיחם שרצו היוונים על נצחון
לנס הביטוי מתן רצונך". מחוקי ולהעבירם

מצוה "נר על-שם הוא דווקא, נרות באמצעות
במשתה הנס, את קבעו לא ולכן אור". ותורה

הגוף. בהצלת שקשור ושמחה

ושמן יין לעומת ומים לחם
הימים-טובים נקבעו שבהם הגשמיים הענינים
השמן לעומת החג בסעודות ויין מים לחם -

גם מבטאים שבחנוכה, הנרות שבהדלקת
את דווקא המדגיש דבר שונים, רוחניים תכנים

החנוכה. ימי מעלת

בתורה: שונות לדרגות רומזים ויין מים לחם,
שבתורה, ה"נגלה" לרובד רומזים - ומים לחם

(הנסתר) ה"רזין" לרובד רומז יין כאשר
(סוד דרזין" ל"רזין רומז שמן ואילו שבתורה,

שבתורה. שבסוד)

האדם, לקיום הכרחיים דברים הינם ומים לחם
מוכרחים שאינם דברים הם ושמן יין ואילו

כדי הוא ושמן ביין השימוש האדם. לקיום
שמן. ע"י ותענוג יין, ע"י שמחה, חיות. להוסיף

- הדינים את הכולל שבתורה, ה"נגלה" רובד
המעשה את לידע המצוות, לקיום הכרחי הינו

ההכרחיים ומים ללחם נמשל יעשו, אשר
הסוד, תורת - ה"נסתר" ואילו האדם. לקיום
מתוך המצוות בקיום ותענוג חיות המוסיפה
אביך אלקי את "דע כנאמר ויראתו, ה' אהבת

שמוסיפים ושמן ליין נמשל שלם", בלב ועבדהו
ותענוג. חיות

לסוד סוד בין
הבחנה ישנה עצמה שבתורה שב"נסתר" אלא

על- - שבתורה דרזין" ה"רזין לבין ה"רזין" בין
לשמן: יין שבין החילוק ובדוגמת דרך

שתייתו שלכן קיומי, הכרח שאינו אף - יין
בזמנים אם כי ולחם, כמים בתדירות אינה

כמשקה אותו שותים בהם וחג, כשבת מיוחדים
בו כשמשתמשים גם - שמן ואילו בפני-עצמו.
כמשקה אותו שותים אין תענוג, להוסיף כדי

מערבים אלא להזיק), עלול (ואפילו בפני-עצמו
בלבד. טיפין ורק מאכלים, בשאר ממנו

על רומז יין - שבתורה בנסתר ודוגמתו

שבזמנים כהיין לגילוי, ששייכים בתורה רזין
ושמן משקה, בתור בו משתמשים מיוחדים

מגילוי, שלמעלה שבתורה דרזין" ל"רזין רומז
(ועד בפני-עצמו לשתיה ראוי שאינו השמן כמו
נעלית לדרגא כלי שאינו כיון להאדם, שמזיק

אחר. מאכל בתוך ממנו טיפין לערב אם כי כזו),

החוצה להאיר
חנוכה ימי של והמעלה החידוש יובן זה פי על

ימים כשאר ושמחה למשתה קבעום שלא
הנרות, הדלקת ע"י והודאה להלל אלא טובים,

השמן. נס לזכר

"להשכיחם כזכור, הייתה היוונים מלחמת
לטמא שרצו רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך
עיקר התורה. שבחכמת הקדושה את חלילה
ול"נסתר" הפנימי לרובד הייתה התנגדותם

להיות הוצרך ולכן שבתורה. ה"שמן" שבתורה,
- התורה שבחכמת הקדושה בהדגשת הנס
טימאוהו שלא טהור שמן שמצאו זה ידי על

היוונים.

השמן, עם במהותו קשור החנוכה שנס מכאן
מרזין שלמעלה דרזין, רזין שבתורה, השמן
ובמיוחד שבתורה, מהיין למעלה אף סתם,

ולחם" "מים בחינת שבתורה, מ"נגלה" למעלה
למשתה נקבע לא מעלתו גודל ומצד שבתורה.

אלא ויין ומים בלחם סעודה ע"י ושמחה
ולא "להאיר", גם היא מעלתו אשר בשמן,

לד' מחוץ גם אלא יהודי, של אמותיו בד' רק
כולו, לעולם ועד כולה הסביבה בכל אמותיו,

ממש. עכשיו והשלמה האמיתית בגאולה

ה׳תשנ״ב) חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת שיחות (על-פי



שליח, הינו שנמצא היכן שליח
כקופאי היא השליחות כאשר גם
מספר השיווק. מרשתות באחת

מנתיבות: ראובן רענן הרב

לעבודה שהתקבלתי "לאחר
התחלתי ... השיווק ברשת
להפיץ כקופאי, לעבודתי בצמוד

הגאולה. בשורת את

צפיה מסך קבעתי לצידי
מהרבי וידאו סרטוני המקרין
שהביא המשיח, מלך שליט"א
בפרט הקונים, אצל להתעניינות

עבורם שזה לאלה
ראשוני. מפגש

הקופה על לפני
אחד את הנחתי
האגרות מכרכי
שהזמין דבר קודש,
בקופה העוברים את
"זה להתעניין
שמקבלים הספר

תשובות?"...

ההתעניינות לאחר
הכתיבה שלב הגיע

כאשר והנפלאות, הניסים עימו
במקום ומקבלים כותבים אנשים

להפליא. מדוייקת תשובה

להגיע שנהגה הלקוחות אחת
קניות לעריכת לזמן מזמן
מלה לה הייתה ותמיד אצלנו,
פעילותם ועל חב"ד על טובה
העולם. ברחבי יהדות בהפצת

ראו שהגיעה הפעמים באחת
מאוד. מודאגת שהיא פניה על
פרצה היא העניין, מה לשאלתי
אך נבוך הייתי לרגע בבכי.
הראשית לקופאית אמרתי מיד
משהו "זה להפסקה לצאת שעלי

דחוף".

שלהם, הקטנה שלילדה התברר
היא הכליות. באחת בעיה יש
מוגדלת. כליה עם נולדה
הרופאים בדיקות, סדרת ולאחר
ניתוח. לעבור שעליה החליטו
דבר מבטיחים אינם הם ובכלל

...

על שמדובר ספרה האמא
בבית שבועיים של אישפוז
שבע. בבאר "סורוקה" הרפואה
הילדים שאר את סדרנו "כבר
עומדים ואנחנו הדודים, אצל
לאחר עד ל"סורוקה", לצאת

הניתוח".

חייבת את כך אם לה, אמרתי
שליט"א לרבי עכשיו, לכתוב

המשיח. מלך

עושים איך שאלה, זה? מה
לה שהסברתי לאחר זה? את
שעומדת הילדה על כתבה והיא
רפואה ובקשה ניתוח, לעבור

עבורה. שלימה

טובות, בשורות הכילה התשובה
רופא של חוו"ד לבקש והוראה
הודיה סעודת ולערוך נוסף

בחנוכה.

שיש לה הבהרתי
מאשר יותר כאן לה
והבקשה היות ברכה,
הודיה, סעודת לערוך
יהיה שאכן מבטיחה

נס! כאן שיהיה

שהילדה התברר אגב,
בחנוכה... נולדה

כשבוע לאחר ואז
מגיעה היא ימים
קורנות פניה לקופה,
מה מאמין לא "אתה משמחה.

היה".

לקחת שוב צריך שאני הבנתי
דקות. כמה של הפסקה

וסיפרה המשיכה אכן והיא
בחדר ישבנו האשפוז, "לאחר
משפחות עם ההמתנה,
עצום במתח שהמתינו נוספות,
לומר חייבת ואני ליקיריהם.
הבשורות רגועה. הייתי לך,
לנו עזרו דרכך שקבלנו טובות

זה. בשלב גם

לבצע חודש רופא הגיע ואז
לקבלת הנערכת מצלמה, בדיקת
הניתוח. לפני עדכנית תמונה
הזעירה והמצלמה הורדמה, בתנו
ומשהרופא פנימה, הוכנסה
נדהם. הוא הכליה, אל הגיעה
הנפיחות כל תקין, היה הכל

לחלוטין. נעלמה

את כמובן ביטלו הרופאים
הניתוח.

הבייתה, יוםשוחררנו באותו עוד
ב"ה. ושלימה. בריאה כשהילדה
על לה' הודיה סעודת רק וכעת
מלך שליט"א שהרבי כפי הנס,

לעשות. ביקש המשיח

המנורה צורת על המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
.1916 התוועדויות ה'תשמ“ב מטות-מסעי, פרשת משבת במקדש.

אלכסוניים! המנורה קני
לצורת בנוגע וכמה כמה שעושים הטעות אודות פעמים כמה דובר
מלמעלה עיגול חצי בצורת הלוחות את שמציירים בזה - הלוחות
ברומא גוי ע"י שנעשה ציור - הוא לראשונה זה ציור (שמקור
א) יד, (ב"ב הגמרא משמעות היפך ימ"ש),
ממלאות היו כו"' ששה ארכן ש"הלוחות
מקום נשאר שלא באופן הארון חלל כל את
מקדשים שהם המקדש כלי (ככל פנוי
בהכרה - שעפ"ז דוקא), מלאים כשהם
ולא ריבוע, בצורת היו שהלוחות לומר
נשאר (שאז מלמעלה עיגול חצי בצורת

כו'). ריק חלל

שלא וכמה כמה ישנם הזה היום ועד ...
- תירוץ מתוך זאת, לשנות להם מתאים

דש! דדש כיון

בנוגע לכאורה, טעות, ישנה זה דרך ועל
המנורה: לציור

בצורת הם המנורה קני שששת באופן המנורה את המציירים ישנם
מתכת של משטה ע"ג עומד האמצעי והקנה עיגול), (בצורת קשת הצי
- וכיו"ב באה"ק, הכסף שטרות ע"ג שמציירים (כפי רגלים ע"ג ולא

דלעיל). הלוחות ציור בדוגמת לישיבות, חדר לא זה שציור וטוב

חצי בצורת העשויות הנוכה של מנורות ישנם - מזה וכתוצאה
רגלים ש"שלש ברמב"ם מפורש שהרי - נכון אינו זה וציור קשת...
ע"ג עומד האמצעי, הקנה יוצא שממנו שהמשטח היינו, לה", היו

רגלים". "שלש

המשניות בפירוש הנה - המנורה קני ששת לצורת בנוגע לזה: ונוסף
של ציור ישנו (ספ"ג), מנחות במסכת "קאפח", שבהוצאת להרמב"ם
המנורה קני מצויירים ושם הרמב"ם, של ידו בכתב שצוייר המנורה
בצורת ולא שי"ן), האות ציור (בדוגמת ישר בקו וא"ו, אות בצורת

קשת. חצי

ע"י שנעשה ציור על מבוססת ( המנורה לצורת (בנוגע זו טעות וגם
שני בית חורבן השבועות: ג' עם הקשור למאורע בהמשך ימ"ש גוי
החריב שטיטוס לאחרי טיטוס, ע"י ונסתיים אספסיינוס ע"י התחיל
המקדש, כלי את לרומי עמהם לקחת לאנשיו צוה שני, בית את
של הנצחון במסע לראווה הוצגו אלו וכלים המנורה, את וביניהם
נצטוו המאורע, את להנציח רצה שטיטוס והיות ברומי. טיטוס
ששבויים איך ציירו ושם טיטוס", "שער הנקרא מיוחד שער לבנות
[וחרתו וכו' המנורה המקדש, כלי עם ביחד לרומא מובלים יהודים
שיהודים - שפירושו קאפטא", "יהודא התיבות את מקומות בכמה
הקנים בעלת המנורה של הנפוץ הציור נלקח זה ומציור שבויים]. הם

הרמב"ם! דברי היפך - קשת חצי בצורת

ולראות לבוא יהודים שהכריחו זמנים שהיו ומפורסם ידוע מזו: ויתירה
וא"כ, ירושלים. על רומא של נצחונה את המבטא טיטוס", "שער את
כפי ולא גוי, אותה שצייר כפי המנורה את שמציירים בלבד זו לא
את המבטא בציור משתמשים אלא הרמב"ם, (להבדיל) אותה שצייר

ליצלן! רחמנא ירושלים, על רומא של נצחונה

את לראות ממש בקרוב נזכה - המנורה אודות הדיבור שע"י ויה"ר
מדליק הכהן שאהרן איך לראות ונזכה השלישי, בביהמ"ק המנורה

השלישי. בביהמ"ק המנורה נרות את

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ט. פרק גניבה הל'

א. פרק ואבידה גזילה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

אישות הלכות ג-ד. פרקים וחנוכה מגילה הלכות
א. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הודיה סעודת ולערוך ..

שרדפו המקומות שבכל בפועל, ...וראו
היות צרות-צרורות, כך היו גויים, אחרי

באופן מתנהגים וכאשר ישכון", לבדד "עם הם והיהודים
אלא רצוי, בלתי ענין יצא לא שמכך רק לא אזי כזה,

יעקב". עין בדד בטח ישראל "וישכון אדרבה:
תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ושלוה לבטחון הדרך

רענן ראובן 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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

הפרסי במפרץ גאולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שלב עוד הפרסי. במפרץ מתרחש טוב משהו
ושרותיהם אומניך מלכים "והיו היעוד בקיום
של ראשון נר הדלקת סרטון מניקותיך".
במפרץ ערבית ממלכה בבחריין, חנוכה
שפורסם הסעודית, לערב סמוכה הפרסי
בתוך ויראלי הפך ברשת, השבוע בתחילת
נרגשות תגובות גורף כשהוא אחדות, שעות

ממוסלמים. גם אלא מיהודים רק לא

נראים הנר, הדלקת לאחר שצולם בסרטון
בשירת הפוצחים מצות שומרי יהודים
בניגון דיי", בלי עד ברכה לכם "והריקותי
יוצא הרבנים ואחד כאשר הידוע, החב"די
והמארחים המקומי השייך עם בריקוד

כפיים. במחיאות מעודדים המקומיים

עיסא בן חמד בחריין שמלך שנים מזה
כלפי מיוחד חיובי יחס מגלה ח'ליפה אל
עזרא הודא בשם יהודיה מינהך ואף היהודים
בזמנו בארה"ב. בחריין שגרירת להיות נונו
שהתגוררו יהודיות למשפחות המלך פנה

בה. ולהתיישב לחזור בבחריין, בעבר

בבחריין רק לא
התפרסם לאחרונה רק בבחריין. רק לא אבל
בדובאיי, גם כי משיח", "בית בשבועון
המפרץ לחופי ערב האי בחצי השוכנת
צעירה, יהודית קהילה להיווצר החלה הפרסי,
שליט"א הרבי משליחי שנים של בעזרתם
לפני במקום לפעול שהחלו המשיח, מלך
השליחים: אחד שמספר וכפי שנים, כשש

ימי בעשרת לדובאיי הראשונה בנסיעה "כבר
תורה, ספר אתנו הבאנו תשע"א, תשובה
ידוע לא במכס המינים. וארבעת סידורים
עבר. הכל ב"ה אך זה, לכל להתייחס איך

המפגש כיפור. יום לפני יומיים הגענו
בדירה התקיים הקהילה בני עם הראשון
מגורים בניין של ה–32 בקומה גדולה
ג'ומרה, המלאכותי האי על המשקיף יוקרתי,
המלאכותיים האיים שלושת מבין הראשון
של בחופיה האחרונות בשנים שהוקמו
הקדוש. היום לתפילות הגיעו עשרות העיר.
השתתפו בה נעילה, בתפילת היה השיא

יהודים! מחמישים למעלה

בדובאיי חנוכה
ימים, שמונה ארך החנוכה, בחג הבא הביקור
וערכנו הקהילה, אנשי בבתי ביקרנו במהלכן
חנוכיות, חמישים הבאנו חנוכה. מסיבות
במסיבה לילדים. לחלק סביבונים והרבה
ביותר, גדולה התרגשות הייתה המרכזית
שיחקו הילדים חנוכיות, הדליקו כולם
שהאור ברורה תחושה והייתה בסביבונים,

החושך. את מנצח היהודי

וסיפרנו הרוחנית, ההתעוררות את ניצלנו
של הגאולה בשורת על הקהילה ליהודי

דור הוא שדורנו כך ועל המשיח, מלך הרבי
ויידעו יכירו בדובאי גם אחד וברגע הגאולה,

המשיח. מלך של מלכותו את כולם

הפעילות, את הרחבנו החנוכה חג במהלך
של הבירה' 'עיר שהיא לאבו–דאבי, ונסענו
שלוחה שם יש הערביות. האמירויות איחוד
מהמרצים ורבים ניו–יורק, אוניברסיטת של
לארגן הצלחנו יהודים. הם והפרופסורים
כארבעים בהשתתפות חנוכה מסיבת שם
ההתעוררות את לתאר קשה יהודים.
האמינו לא שפשוט הנוכחים, של הרוחנית
באבו–דאבי חנוכה במסיבת יושבים שהם
החנוכה, חג של הרוחני התוכן על ושומעים
ממש בקרוב שיתרחש הרוחני הניצחון ועל

השלימה. בגאולה

באבו-דאבי התניא הדפסת
הילוך להגביר הוחלט שעברה, שנה בחנוכה
המוסלמית, במדינה המעיינות בהפצת

באבו–דאבי. התניא את ולהדפיס

לכריכה הדפים את לקחנו ההדפסה לאחר
בארץ. מהודרת
הבא ובביקור
ספרי את חילקנו
לחברי התניא
שנדהמו הקהילה,
הדפסת על לשמוע
במדינה התניא
אחד המוסלמית.
הקהילה מאנשי
עד כך, כל התלהב

תניא שיעור מהארץ מישהו עם שקבע
יפוצו הסקייפ…". תוכנת באמצעות

הנפט. בנסיכויות גם חוצה, מעינותיך

בבחריין החנוכה אור

המדבר בלב חנוכה

חשוב הכי תפקיד
קבעו אשר על כותבת בו כסלו, מי"ב למכתבה במענה

חנוכה. זאת הסגולה, ביום הרפואי הטפול

בהצלחה, שיהי' רצון ויהי

הרופא יתברך בהשם בטוחה תהי' אז עד בימים וגם
ע"י וירפאה דברו שישלח לעשות, ומפליא בשר כל
אומץ ותוסיף לאיתנה, ותחזור פלוני, ורופא פלוני טפול

ועניני', היהדות בהפצת

אשר הקדש, טהרת על בחינוך - התיכונה ובנקודה
לפעול והאפשריות היכולת לה נתנה העליונה השגחה

שליט"א. בעלה עם ביחד בזה, גדולות

כל עלי' לקבל שמוכנה מכתבה, בסיום שכתבה במה
נוסף. תפקיד

השקעת והדורש חשוב הכי תפקיד הוא - שהנ"ל מובן
האמורות, שורותים שכתבה כיון זה, בכל גדולים. כחות

פרטית, בהשגחה זה גם שבודאי

ובנות נשי באגודת דעבודה הענין גודל להדגיש הנני
- מהם ואחד טעמים, ומכמה חב"ד. כפר ועניני חב"ד

שי', בעלה של מחצבתו מקור זהו סו"ס שהרי

להיות עליהם - הבית ובני הבית עקרת ז.א. הבית, ועל
הפצת בה, היסודות אחד אשר חבד"י, לבית חי' דוגמא

מגעת. שידם מקום בכל חב"ד מעינות

בזה עושים שכאשר נשיאינו, מרבותינו המסורה וידוע
הטבע. מדרך למעלה מצליחים - באמת

האמור. בכל לבשו"ט בברכה

ו׳תרה) (מאגרת

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות

מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל

ד
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ם
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי

פתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתותו

www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.comבארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לגאולהר' קדמי עם תקשורת מוכנה לגאולה מוכנה תקשורת עם קדמי ר'


