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מתקפת הנעליים ביום ראשון השבוע על נשיא 
ארה"ב היוצא, הותירה אקורד צורם לביקור 

הפרידה שלו בעירק. היה זה בתחילת נאומו לצד 
ראש ממשלת עירק, כאשר אחד העיתונאים 
שלף לפתע את נעליו וזרק אותם בכח לעבר 

נשיא ארה"ב, שברגע האחרון הצליח להתכופף 
כשהנעליים עוברות מעל ראשו.

אירוע מביש ומסוכן, המצביע על שורת מחדלים 
רצינית. לכל לראש המחדל המודיעיני, שלא ידע 

להתריע על קיומו של "אוייב" פוטנציאלי, למרות 
קיומו של מידע כזה. אי היכולת לזהות "אוייב", 

הייתה גם בעוכריהם של מאבטחי נשיא המעצמה 
הגדולה. הם לא קמו ממקומם בשלב בו קם 

העיתונאי והחל לצעוק. 
הם לא קמו גם לאחר 
זריקת הנעל הראשונה 

שכמעט פגעה, ולא 
מנעו גם את זריקת 

הנעל השניה...
העדר היכולת במדיניות 

ארה"ב, לזהות נכונה 
מיהו "אוייב", מהווה 
סיכון ממשי לא רק 

בתחום אבטחת אישים, 
אלא סיכון לחייהם של 

מליוני בנ"א.

התריע מזמן
כבר לפני שנים, התריע 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח, מפני הסכנה האירנית. מאז רק נוספו 
ההוכחות, כשהן מגובות בעדויות, בצילומים 

ובדיווחי המודיעין. למרות זאת, העדיפה ארה"ב 
במדיניות החוץ שלה את ההנחה, כי אכן מדובר 

בהתנהגות שאינה מקובלת, אבל עכ"פ אין מדובר 
ב"אוייב". רק שיש לציין, כי במקרה זה של אירן, 
אין מדובר באפשרות 
של השלכת נעליים, 

אלא משהו הרבה 
יותר מסוכן, ה"י.

אבל מה לנו כי נלין על ארה"ב, כאשר כאן אצלנו, 
בעיצומו של מסע טירור פלסטיני בן עשרות 
שנים, עדיין מסרבות הממשלות בישראל, בין 
מימין ובין משמאל, להודות ולהכיר בעובדה 

כי אנו במלחמה וכי הצד הפלסטיני הוא אוייב 
והגרוע שבאוייבי ישראל. גם אצלנו התוצאה היא 
"השלכת חפצים", שלצערנו גם מתפוצצים, ה"י, 

וגורמים לפגיעות קשות בגוף ובנפש.
למחדל בטחוני זה, יש לצרף את העידוד הגדול לו 
זוכה הטירור הפלסטיני, כתוצאה ישירה ממדיניות 

העדר התגובה הצבאית ושיחרור מחבלים. 
עידוד המתבטא בהמשך ירי הקסאמים. המשך 

ההתחמשות וההתבצרות, המשך ההכנות למלחמה 
(ח"ו). הבאה,

כמו בחנוכה
ביום ראשון הקרוב,

לאחר שקיעת החמה, 
נדליק כולנו את 

הנר הראשון של חג 
החנוכה.

נר אחד קטן, מול ריבוי 
של חושך. נר שמזכיר 

לנו את נס חנוכה. 
פך השמן, כמו גם  נס
את נס הנצחון הצבאי 
כאשר "מסרת גיבורים 
ביד חלשים, רבים ביד 
מעטים...". אלא שכל 

זה התאפשר רק לאחר 
שמתתיהו החשמונאי 

ובניו קבלו את ההחלטה, כי היוונים, הינם אוייב. 
- "כשעמדה מלכות  אוייב שרצה בהשמדתם

יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך 
בו.  שצריך להלחם רצונך" ואוייב ולהעבירם מחוקי

מרגע קבלת החלטה זו, החלו הניסים והנפלאות 
כאשר "אתה ברחמיך הרבים, עמדת להם בעת 

צרתם, רבת את ריבם.. נקמת את נקמתם.. ולעמך 
עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה". כן תהיה 

מלך המשיח, החשמונאי  לנו ע"י הרבי שליט"א
של דורנו, שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

מבצע חנוכה
האות את   נר ראשון של חנוכה, יתן

לפתיחת מבצע חנוכה תשס"ט, באלפי
חב"ד ברחבי העולם יפעלו  מוקדי

אור החנוכה  את להביא צוותות מיוחדים
לכל יהודי, לאור הוראות הרבי שליט"א 

מלך המשיח.
לבתי  במסגרת המבצע יגיעו הפעילים
ויבצעו הדלקות  הרפואה, בתי המאסר,

לרגל  הערים. השנה מרכזיות במרכזי
קיום  על מיוחד יושם דגש שנת הקהל

כנסי חנוכה.

בשומרון שיירה
  גם השנה תתקיים אי"ה שיירת
ג'יפים ברחבי יהודה ושומרון, בחג
מלווה בחנוכיות, החנוכה. השיירה

מוצרי החנוכה והרבה שמחה, תעבור 
בכל בסיסי כוחות הבטחון. המעונינים 
להצטרף לשיירה, או לתרומות: -050

.770-5620

הקהל - מלך אוצרות
- הקהל", מלך   הספר "אוצרות

יצאה הודפס רק לפני חודשיים וכבר
מכיל 432  מהדורה שניה. הספר לאור

הרבי  של ובהם כל תורתו עמודים
שליט"א אודות שנת  המשיח מלך

ע"י הרב שמעון ויצהנדלר הקהל, נערך
לפרטים נוספים  ע"י ממש. ויצא לאור

ולהזמנות: 077-5123-770.

גיבורים  ״מסרת כאשר הנצחון נס את כמו גם השמן, פך נס את לנו שמזכיר ראשון של חנוכה, נר
ומיד ממש מלך המשיח תיכף ע״י הרבי שליט״א לנו כן תהיה ביד מעטים...״, רבים חלשים, ביד

חדשות טובות
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לכל הגאולה אור את להביא - למבצע חנוכה השבוע יצאו חב״ד חסידי
יורק) 770 בניו ליד טנק חנוכה (בתמונה: בעולם. מקום יהודי בכל

תשס"ט למבצע חנוכה יוצאים
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מידם ... ויצילהו ראובן וישמע
אתו השליכו נפש ... ויאמר לא נכנו
יא) (בראשית לג, הבור אל
שכשהאדם ארץ, דרך תורה למדתך 

בלב  אותה  עושה  יהא מצוה  עושה
שמח. שאילו היה יודע ראובן שהקב"ה 
ויצילהו  ראובן "וישמע אחריו  כותב 
מוליכו אצל  היה טוענו מידם", בכתפיו
מצוה  עושה אדם  היה לשעבר  אביו. 
מי  ועכשיו...  אותה  כותבין והנביאים 

חותם. כותב? אליהו ומשיח והקב"ה
שמעוני) (ילקוט

חנוכה

עד חמה ... משתשקע מצותה
(מסכת שבת) דתרמודאי ריגלא דכליא

שמים המורדים במלכות הם תרמודאי

נר  וע"י  מורדת), אותיות (תרמוד 
דתרמודאי, ריגלא  כליא  נעשה  חנוכה

ובשניים:
את  ומבטל  מכלה  חנוכה נר שאור א. 

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

הנפש. יבואו לבחינת כלות
המעיינות  להפצת  בנוגע  מובן  מזה
חוצה  של שהם במצב חוצה, שגם אלה
מרידה  של  ענין  גם כולל ירוד, הכי
חוצה,  המעיינות  הפצת  ע"י הנה  ר"ל, 
עדי  כמורדים,  מציאותם  כל  מתבטלת 
רוח הטומאה אעביר  היעוד: "ואת קיום
"אז אהפוך אל  - מן הארץ" ויתרה מזה

אחד". עמים... לעבדו שכם
שיחות) (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:19 4:03 ירושלים 
5:20  4:17 תל-אביב 
5:18 4:06 חיפה 
5:22  4:22 באר-שבע 
5:16  4:12 ניו-יורק 
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לחפש את המרגלית האבודה

 - פרשת וישב, מתחיל - בפרשת השבוע
ותולדותיו, זאת  - סיפור יעקב רש"י כדברי

פרשת וישלח,  - שעבר השבוע שפרשת לאחר
עשו ותולדותיו. מסתיימת בסיפור

משל על  סמיכות זו באמצעות חז"ל מסבירים
יקרה ונעלמה  מלך, שנשמטה מידיו מרגלית

בעפר  והעפר. מה עשה המלך? נבר בתוך החול
המרגלית  את כשמצא החול. וברר את צרורות
ופנה  האבודה, השליך מידיו את צרורות העפר

בפרשתנו  גם כך במרגלית היקרה. להתעסק
ותולדותיו,  ההתעסקות בסיפור יעקב -

- לפחות בקצרה לאחר שמיעת רק מתאפשרת
עשו ותולדותיו. סיפור -

לנבור בחול? מדוע
לגבי הכתוב בפרקי גם ענין זה אנו מוצאים

עשרה  . . מאדם עד נח דורות "עשרה אבות
דורות מנח ועד אברהם". על דורות אלו מסופר 

יצחק ויעקב,  - אך על אברהם ובניו בקצרה,
ה'מרגלית' בה אנו  מסופר באריכות, שהרי הם

'להתעסק'. מבקשים
מתעוררת שאלה:  בניסיון להבנת הדברים אך

לגבי הדורות המרגלית נכון, כביכול, משל
שהרי כשם שבמשל  שחלפו עד נח ואברהם,

הוצרך המלך לנבור בחול עד שמצא את 
נזקקנו גם אנו למנות את כל  כך המרגלית,

- נח  על-מנת להגיע לעיקר שחלפו הדורות
הדבר  זאת, בנוגע ליעקב אין לעומת ואברהם.
בנו של יצחק, ומדוע יש  יעקב הוא כך, שהרי

כדי להגיע לחפש בין עשו ותולדותיו צורך
ליעקב ותולדותיו?

יעקב שלימותו של
ה'מרגלית'  התשובה, עלינו להגדיר מהי להבנת

בעניננו.
יעקב ותולדותיו אינה רק התיישבות  תכלית

ניצוצות  בירור יעקב ובניו בארצם, אלא
וכפירוש  הקדושה שנפלו בחלקו של עשו.
לעשו בפרשת וישלח  רש"י על דברי יעקב

"ואימתי  - "עד אשר אבוא אל אדוני שעירה"
מושיעים  בימי המשיח, שנאמר ועלו ילך?

ציון לשפוט את הר עשו". כלומר, המטרה  בהר
אליה צריך יעקב להגיע היא  המושלמת

על-ידי  רק מושגת זו עשו. מטרה של בירורו
ההתעסקות עמו.

ותולדותיו, זוהי הסיבה שעלינו למנות את עשו
יעקב טמונה  של המלאה מכיוון ששלימותו

לאחר סיפור  רק ואנו מגיעים אליה בתוך עשו,
עשו ותולדותיו.

העפר צרורות את להשליך
לברר על-מנת ירידת בני ישראל לגלות היא
שבדברים הגשמיים  ניצוצות הקדושה את

במשל  רוחנית זו נרמזת גם היא עבודה בעולם.
המושלכת בעפר: המרגלית

ה'מרגלית'. עלינו להוציא  הניצוצות הם
אך  - הדברים הגשמיים, ה'עפר' אותם מתוך
במשל. כשם שהמלך, במוצאו  המובא באופן

ופנה  המרגלית השליך את צרורות העפר את
בהתעסקותנו  כך גם אנו, להתעסק במרגלית,

דברי קדושה, אל לנו לייחס חשיבות  עם
בלבד זו לא במצב כזה לדברים הגשמיים, שכן

מהם את הניצוצות, אלא  לברר שלא ניתן
שעלולים הם לגרום לירידה בדרגת הנשמה.
כאמור, מכיוון שכל ענינה של הגלות הוא 
מובן שברגע  ניצוצות הקדושה, את לברר

שמסתיימת עבודה זו צריכה להגיע הגאולה. 
מכסת  בירור עם כשם שבגלות מצרים, מיד
יצאו בני ישראל בחפזון  הניצוצות הדרושה

מיד עם  האחרונה, זו בגלות גם כך ממצרים,
סיום בירור הניצוצות חייבת להגיע הגאולה 

שאנו עומדים כעת  האמיתית והשלימה. מאחר
שראויים  סיום עבודה זו, הרי מובן כבר לאחר

אנו להיגאל ברגע זה ממש.

עמוד 302) חלק ט״ו, שיחות, ליקוטי (על-פי

דבר מלך

פרשת וישב

וישב

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
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: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
ורעייתו לורה חיה שיחיו הר' יורם למשפחת

עמור
שתחי' הבת דניס להולדת
ה' החיילת בצבאות

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

מזל טוב ברכת
גיטי שיחיו ורעייתו אסף הרב למשפחת

פרומר
שתחי' מלכה גאולה הבת להולדת

החיילת בצבאות ה'
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

מזל טוב ברכת

השבת לוח



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה 
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים על לה'

לימי החנוכה  בסמיכות עומדים כאשר
ניסא"..  "פרסומי הוא שעניינם 
שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי 
נוגע להבאת  גם זה - הרי בזמננו עושה

האמיתית והשלמה". הגאולה

וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *

רבים, בהם פונים   במקרים
מלך  לרבי שליט"א מבקשי הברכה
באמצעות האגרות קודש,  המשיח
אותם  בהוראות שונות, נענים הם

הם משתדלים לקיים.
קיום  דווקא במקרים מסויימים,

ההוראה, מביאה את פתרון הבעיה 
וקיום הברכה.

אילן בשיכון  בר במרכז רחוב
חב"ד  שוכן בית ה' בבני ברק,
חנות יחודית המקומי, המפעיל

ספרי  משיח וגאולה, למוצרי
חסידות ומוצרים דומים.

מטבע הדברים, מיקומה של 
אליו אנשים  החנות, מושך

רבים המבקשים לטעום ולהביא 
מאור  אל ביתם

החסידות, ולרכוש 
שונים של  מוצרים

פרסום משיח. חלק 
מהבאים מוצאים 

את המקום מתאים 
"דרישות  למסירת

- הסיפורים  שלום"
האישיים שאירעו 

למשפחתם. או להם
יום,  את החנות מפעיל, מידי

צבי ונטורה, המקבל את פני  הרב
בסבר פנים יפות, ומשוחח  הבאים

כך בשבוע שעבר, הוא  עמם.
מבעל  סיפור מופת לשמוע זכה
המעשה, שהגיע לחנות "מרכז 

החסידות" ושיתף אותו בפרטי 
המקרה:

שנים, למד יחד  "לפני כעשר
עם אבי שיחי' בכולל, אברך, 
בעיר  שלאחר מכן עבר לגור

הריחוק, והפסקת הלימוד  נתניה.
לנתק מסויים  המשותף, גרם

והם לא נפגשו כל השנים.  בקשר,
קורה  מה כך שלאבי לא היה מושג

עם ידידו.
במיוחד,  ארוכה במשך תקופת זמן

ידיד של  אותו
לבנו  אבי, חיפש
שידוך מתאים, 

אך לא מצא.
שעבר לאחר

זמן-רב 
והשידוך עדיין 
לא נמצא, הם 

חב"ד. חסידת פנו לדודתם,
רבות אודות הענין של  "שמענו
באמצעות  המתקבלות הברכות

ברכה  האגרות קודש. תוכלי לבקש
בעבורו?"

לרבי  כתבה בעבורם הדודה
מלך המשיח, ובעמודים  שליט"א
נתקבלה ההוראה לבדוק  שנפתחו

התפילין. את
לפני זמן מה, הוא נסע מביתו  וכך,

ברק,  שבנתניה עד לכאן, לבני
התפילין שלו לבדיקה  את והביא

אצל אבי.
אבי הופתע מהביקור הבלתי צפוי. 
שהם לא נפגשו,  כעשר שנים מזה
אליו ידידו ומבקש  ולפתע מגיע
אצלו. דווקא לבדוק את התפילין

ידיד לא  אותו
הסתיר את הסיבה 

אותו  שהביאה
התפילין  את לבדוק
כעת, וסיפר  דווקא

שמזה  לאבי על בנו,
מוצא  לא זמן ארוך

שידוך מתאים.
בשלב זה התעורר רעיון אצל 

אבי, "הלא גם לי יש בת שהגיעה 
השידוך  אולי זהו לפרקה,

המתאים?"
הציע את  וממחשבה למעשה, הוא

השידוך לחברו, ואחותי שתחי' 
ומוצלחת  בשעה טובה באה

החתן שיחי'. עם השידוכין בקשרי
מדוקדקת  בדיקה למרות אגב,
נמצא  לא בתפילין ובפרשיות,

כך שמסתבר לומר, שעיקר  פסול.
מלך המשיח  הרבי שליט"א כוונת

התפילין הייתה לגרום  בבדיקת
השידוך לפועל. להוצאת

בנין עדי עד, על  יהא ביתם
התורה והמצוות כפי שהם  יסודי
תורת  זו במאור שבתורה מוארים

החסידות.

אצל נמצאת שחברון טענה עוד עם ובאים
זה הרי - האחרונות שנה הערבים בשלושים

ירשת?! וגם "הרצחת - ה'סטטוס-קוו' כאן מה 'סטטוס-קוו'!
ה"רצחת" היה ולאחר שם, שהיו את היהודים הרגו הם -

'סטטוס-קוו'?! יקרא הלזה - "ירשת"
(ש"פ נח תשל"א)

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

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש
"הקהל"  כנסי בעריכת היתר, בין מתבטאת, הקהל, שנת זו, שנה של יחודיותה
ואחת  אחד לכל מיוחדת הזדמנות הינו השבוע, שיחול החנוכה חג מיוחדים.

ומצוות. המשתתפים להוספה בתורה את ולעורר אלו, כינוסים לערוך

כינוסי "ַהְקֵהל" בחנוכהכינוסי "ַהְקֵהל" בחנוכה
דימי חנוכה  החידוש המיוחד בכינוס וזהו
הוא   - "כינוס" הקהל: שנת  - זו בשנה 
כשמשתתפים  ובפרט  "הקהל",  של  ענין 
- "הקהל את העם  בו אנשים ונשים וטף

האנשים והנשים והטף".
חיזוק  להוסיף   - הכינוס של  ותוכנו
ומצוותיה,  תורה  יהדות,  עניני  בכל 
שבהם חנוכה, בימי  כשמתקיים ובפרט

ובדוגמת התוכן  דרך על - ד"נר מצוה ותורה אור", הוא הענין מודגש
דברי  כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען ד"הקהל",

אלקיכם". ה' גו' ליראה את התורה הזאת
הצבא  של היסוד : - לכינוס של "צבאות-השם" ושייכות מיוחדת
(הרמטכ"ל) של הצבא,  משמעת, ביטול ויראה למפקד העליון - הוא
(בי"ב  עתה זה  שאמרתם  (כפי ה' יראת  - ל"צבאות-השם" ובנוגע 
כו' ובוחן כליות ולב אם  נצב עליו ה' ומאמרי חז"ל) "והנה הפסוקים
תוכן הענין  גם (ראה תניא ראשית פרק מ"א)), שזהו עובדו כראוי"

אלקיכם". ה' "ליראה את - ד"הקהל"
חנוכה  בימי  "צבאות-השם" של  מכינוס  המיוחדת  ההוראה  וזוהי 
לנצל את הימים  ואחת מכם, מאתנו, צריך - שכל אחד הקהל דשנת
האנשים והנשים  שנת הקהל, לפעול בענין ד"הקהל את העם דשנה זו,

והטף",

ה'בפרט לילדי צבאות ה' צבאות בפרט לילדי
לאסוף  שצריכים  - ל"צבאות-השם" השייכים  ישראל  מילדי  החל 
שיעוררום  דברי-תורה  בפניהם  ולומר ישראל, ילדי  שאר ולהקהיל 
ל"צבאות-השם"  יצטרפו  הם שגם עליהם  ולפעול  ה',  את ליראה 

כו', וישפיעו על ילדים נוספים
הגדולים  ואחיותיהם אחיהם הוריהם את  ולהקהיל  לאסוף וכן
(שלילדים  מבוגרים ונשים אנשים שגם הם יאספו ויקהילו ולעוררם

ה"'. את עליהם) ויעוררום "ליראה לפעול קשה יותר
"מדה כנגד מדה"  ומכיון שהתורה אומרת שמדתו של הקב"ה היא
הפעולה  הרי,  ואילך)  ב  ח,  סוטה  וראה  א. עמוד סוף  צ. (סנהדרין
יותר את הזמן שבו יוכלו לקיים ממהרת עוד העם" את בענין ד"הקהל
קיום היעוד  מלך המשיח, עדי השלישי, ע"י המקדש מצות הקהל בבית
מלכותו של הקב"ה בכל  גילוי המלוכה", לה' בסופו) "והיתה (עובדי'ה

כולה. הבריאה
כפי שבקשנו  בימינו ממש, במהרה צדקנו - ביאת משיח ובפשטות
מהרה  צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", עתה בתפלת מנחה: "את זה

דייקא,
שכל אחד  ברחמים", לציון עינינו בשובך "ותחזינה   - ומיד ותיכף
הכירוהו תחלה"  וכולנו יחדיו, וילדי ישראל בראש, "הם מאתנו ואחת
בשר, את שיבת הקב"ה לציון,  בעיני - רואים בפועל, ב) יא, (סוטה
ה' אלקיך בה תמיד עיני גו' ביחד עם שיבת כל ישראל ל"ארץ אשר
- לירושלים  גופא יב), ושם (עקב יא, שנה" אחרית השנה ועד מרשית

עיר הקודש, להר הקודש ולבית המקדש, במהרה בימינו ממש.

ה׳) – לצבאות ה׳תשמ״ח ח׳ של חנוכה נר (משיחת

עכשיו נפלאות יין מלכות

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

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

פרקים ג-ה

ו-ח פרקים

פרקים ט-יא

יב-יד פרקים

כפרה, פרקים א-ב הל' מחוסרי טו, פרק

פרקים ג-ה

תמורה, פרקים א-ג הל'

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בזכות בדיקת התפילין

'סטטוס-קוו'?! איזה
דחופה נדרשת עזרה

קשה  כלכלי ובריאותי הנמצא במצב ליהודי מאנ"ש
להפקיד: לעזרה. תרומות ניתן במיוחד, וזקוק

747747 סניף 342040342040 בבנק הפועלים בח-ןבח-ן 
צפת, צפת ,60216021 לת.ד.או לת.ד.  או

את הגאולהגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

שגגות שכירותהל' הל'

החסידות חנות מרכז

ב-770 ה׳ צבאות חיילי כנס
החנוכה בחג

צבי ונטורה הרב
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במבצע חנוכה להוסיף
(כהוראת ימי חנוכה ש"מכאן ליום יש להוסיף מיום

ואילך מוסיף והולך") בהענינים המביאים את 
הגאולה בפועל ובגלוי.

פנימיות  והפצת ועיקר: להוסיף בלימוד . . ועוד
(רזין  - ענינו של יעקב), שמן בכלל (ותורה התורה

ביתו  שבתורה, באופן שמאיר "על פתח דרזין)
רגלא  דכליא מבחוץ", "יפוצו מענותיך חוצה", "עד

דתרמודאי".

כפשוטו, כולל גם  חנוכה במבצע ההוספה - וכפשוט
שימי  כדעת הרמב"ם שמחה, של התוועדויות עריכת
והלל", והוספה בקיום המנהג  "ימי שמחה הם חנוכה

מעות חנוכה וכיוצא בזה. דנתינת
מוגה) - ה׳תשנ״ב מקץ (משיחת ש״פ

בקרוב לזיווג
בזה, שתחליט בתוקף המתאים העצות ידועה אחת

תנהג ביתה על יסודי התורה  אשר לכשתנשא
המשפחה,  חוקי ודיני טהרת והמצוה, בשמירת

והשם יתברך הרואה  שמירת שבת ואכילת כשר וכו',
תעשה כן,  באמת ובתוקף וגם ללבב אשר החליטה

בגשמיות וברוחניות  לפניה זיווגה המתאים לה ימציא
גם יחד.

ז׳עו) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

רגיל  לא בלי רעש וצילצולים מיוחדים, בשקט
פועל בשנים האחרונות ארגון "התקשרות" 

סמינרים  שהציב לעצמו מטרה, להפעיל מערך
מספר שבועות לציבור המעוניין  מיוחדים מידי

וזאת  עולם היהדות, על לשמוע וללמוד יותר
החסידות. לאור תורת

הפכו הסמינרים לתופעה  בשנים האחרונות,
יותר ויותר אנשים בוחרים להתנתק  מוכרת,

מהחיים השגרתיים למשך יומיים-שלשה, 
מפגש מיוחד המביא בצורה  לאותו ולהגיע
התשובות  ערכי היהדות ואת את מסודרת

המנקרות. לשאלות
רעייתו אביטל, הבחין  עם הרב עמי ברעם, יחד

סמינרים  של העצום מספר שנים, בחסרונם לפני
החסידות. שיביאו את היהדות לאור שכאלו,

לבית הגיע
דרך לא פשוטה עד לחייו כמי שבעצמו עבר

עמי עד כמה  מבין הרב החסידיים הנוכחיים,
יסוד בחיי שמירת  החסידות כאבן חשובה

והמצוות. התורה
דתית באזור המרכז.  שאינה במשפחה עמי גדל

עשה את המסלול השגרתי: תיכון, צבא  הוא
גרמה  לא צבא. החזרה לארץ וטיול של אחרי
ויום אחד הוא הצטרף  לחפש, לעמי להפסיק

לשיעורי חסידות.
רעייתו אביטל, והם  את ימים הוא הכיר באותם

בתשובה, אלא  שעמי חזר התחתנו, עוד לפני
יותר ויותר  לשמור התחיל מאוד עמי שמהר

אביטל, לא ראתה את  בעוד שרעייתו מצוות,
בעין יפה... ההתקדמות המהירה

דרכי מסיבות חשתי שחב"ד היא "בסופו של דבר
משום  הבית, עם התאים שונות, בהן שזה

לחבר הפכים. הביקור  יכולת שיש בחסידות
הרבי  של (ביתו ב-'770' שלי בארצות הברית,

התחושה.  את מלך המשיח שליט"א), חיזק
לפני  אותי. ומבין הרגשתי שמישהו רואה, מכיר

ישיבות. אבל הביקור  כן הסתובבתי בכל מיני
מאוד שזה זה. הרגשתי  לי ב- 770 נתן אישרר

שהגעתי לבית".

רוחנית יהודית חויה
כבני זוג שונים בדעותיהם,  הקשיים שלהם

סדנה משותפת לאנשים  אותם להקים מין הביאו
בבעיה דומה. מהר מאוד הם פגשו והכירו  החיים
זוגות נוספים שביקשו להפגש ולהקים סדנא, בה 
הבנה  תוך להעריך את הזולת, האחד לשני יעזרו

והמצוות. התורה חיי על עמוקה ורצינית
לפני שנתיים וחצי, התקיים  בשמחת תורה

כך, הם הקימו עמותה  הראשון. לצורך הסמינר
– חוויה יהודית רוחנית',  'התקשרות הנקראת

25 סמינרים. בהתחלה הגיעו  ומאז היו כבר עוד
כבר על למעלה  מדובר איש, היום 20-30

לשלב  הזוג משתדלים משתתפים, ובני ממאה
האוירה הפרטית והרגועה של הסמינרים  את

מסובסד, ובימים אלה אגב, הסמינר הראשונים.
כלכלית. חסרי יכולת על להקלה מוקמת קרן
משלב חוויות  הסמינר, כשמה של העמותה,

מאיימת.  שמחה ולא באווירה חמימה, יהודיות
צ'י קונג, טאי  סדנאות של משהו אחר: בכל פעם

וסדנאות מחול,  צ'י ופלדנקרייז, טיולים בטבע
חסידיות והופעות של התוועדויות עם יחד

שחקנים ומוסיקאים.

נפתחים לבבות
ועמי כותבים אביטל לפני כל סמינר יושבים

מלך המשיח, ומתכננים אלו תכנים  לרבי שליט"א
ואלו מרצים  לחג המדובר, או השבוע ליצוק לסוף

מתחיל, הם מסמנים  לפני שהסמינר להביא.
עמי,  קשה, אומר הזוג הכי את זוג, "בדרך כלל

שהוא צריך ליהנות. וקובעים
שהיא הייתה בצעדים  "בסמינר האחרון היה זוג
ראשונים של התקרבות, והוא לא רצה לשמוע 
שלה. לסמינר היא הצליחה להביא  העולם על
בעדינות לי אותו, אבל כשהוא הגיע, הוא אמר

לסדנאות  כי שנראה אותו רק בארוחות
היה עד ליל שבת. וכך יגיע. לא ולשיעורים הוא
וביקשתי  קפה, פגשתי אותו לעשות "כשהלכתי
ממנו להצטרף להתוועדות. בסופו של דבר הוא 

ישב עד שתיים בלילה בהתוועדות, ולמחרת 
אחרי הסמינר היא התקשרה  נכנס לשיעורים.

הוא אמר  בלי ידיעתה. הוא, בנפרד, להודות, וגם
נחשף לעולם  הראשונה שהוא שזו היתה הפעם

אור". שהוא מלא שלה,
לפרטים נוספים: 077-2171770

(במרכז) ברעם הרב עמי

לאירועים של יוקרה

החופה בגן בוטני מיוחד
אירועים בהשגחת הרב ברוך בועז יורקוביץ

רב קהילת חב"ד בלוד

.   מבצע חורף הנהלה חב"דית
צומת גלילות, רח' יוניצמן 4 ת"א

טל:  03-699-3487   052-447-7751

מייצגים את כל חברות הביטוח בארץ
תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

03-501-770203-501-7702

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ

מתקשרים מתקשרים 
ומרוויחיםומרוויחים

באור!מוסיפים באור! מוסיפים
בבומבי הי"ד השלוחים לע"נ חנוכה מבצע
וההפקות: המוצרים מגוון את להשיג ניתן

לילדים, עלונים הסברה, עלוני פוסטרים, שלטים,
'הקהל' ועלוני חנוכיות של מהודרות ערכות

להזמנות - מרכז ההפצה ממש: 077-5123-770

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה - מחלקת הוצאה לאור

עד עדי בנין - טוב מזל ברכת
יצחק הת' יוסף הבן לבוא טאוב, אבי הר' למשפחת
מזוז יעקב הר' ב"ג חיה למשפחת עם השידוכין בקשרי


