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חדשות משיח בנתיבי איילון. את פניהם של 
רבבות הנוסעים בימים אלה, בנתיבי איילון לכיוון 

היציאה בקיבוץ גלויות, מקבלת תמונת ענק 
חדשה של הרבי שליט"א מלך המשיח, עם הכיתוב 

המדליק "משיח אתה מלך".
מעבר לצליל ה'שכונתי' שביטוי זה נושא עימו, 

יש במילים האלה, אמת פשוטה ונוקבת הנדרשת 
בימים אלה כאוויר לנשימה. עם ישראל זקוק 

בדחיפות קריטית למלך המשיח, ויפה שניה אחת 
קודם.

בהגדרתו ההלכתית למלך ישראל, כותב הרמב"ם 
בהלכות מלכים, כי המלך הוא "לב כל קהל 

ישראל". הדברים 
נאמרים בספרו 

ההלכתי, ללמדנו שאין 
כוונתם כמשל או ביטוי 
מטפורי, אלא כקביעה 

מציאותית.
ואם כך הם הדברים 

ביחס לכל מלך 
בישראל, על אחת 

כמה וכמה מדוייקים 
הם ביחס למלך 

המשיח,"היחידה 
הכללית" של נשמות 
ישראל, אכן "לב כל 

קהל ישראל".

וליבי ער
על יחודו של הלב 

במסגרת אברי הגוף, נאמר בפסוק: "אני ישנה ולבי 
- גם כאשר הגוף ישן, הרי שהלב  ער", וכוונתו

ממשיך לפעול ולהזרים חיות לכל האיברים. אסור 
להפסיק לרגע.

מצבו של הישוב היהודי בארץ הקודש, אינו 
ניתן להבנה אלא במונחים של תרדמה עמוקה. 
לפני כשלוש שנים, 

במסגרת "ההתנתקות" 
ביצעה הממשלה 

בישראל את אחד 

הפשעים הגדולים ביותר כנגד עם ישראל, כאשר 
עקרה אלפי משפחות יהודיות מאדמתם, החריבה 

עד היסוד עשרות ישובים, כולל בתי כנסיות, 
ישיבות ותלמודי תורה ומסרה שטחי ענק לידי 

האוייב הפלסטיני. הציבוריות הישראלית הסתכלה 
בעינים בוהות ולא הגיבה.

גם כיום לאחר שהוברר למעלה מכל ספק כי 
ההתנתקות הביאה להאצת הטירור הפלסטיני 

בדרום הארץ והמאיים הרבה יותר דרומה וצפונה, 
התגובות אצלנו, כמו מתוך שינה. דיוני סרק על 

תגובות אפשריות, דיונים תיאורטיים כמובן. וכדי 
להשלים את הרדמת הציבור, מודיעים שמתכוננים 

כעת לצאת במתקפת "הסברה", לקראת פעולה 
צבאית אפשרית..

הישוב היהודי בארץ 
חייב להתעורר. 

הפלסטינים, בעידודה 
של הממשלה בישראל, 

אינם ישנים. כל רגע 
שצה"ל אינו נמצא 
שם ריבון ברצועה, 

הם ממשיכים בייצור 
הקסאמים, בהברחת 
אמל"ח, בהתבצרות 

ובהכנות לעימות צבאי 
(ח"ו). כולל

נבואתו לפרסם
היחיד שלא יישן

ולא נרדם, זהו הרבי 
שליט"א מלך המשיח, 

שהזהיר כבר לפני שנים כי רעיון האוטונומיה, 
יוביל למדינה פלסטינית המהווה סכנת נפשות 
לישוב היהודי כולו. אסור למסור או לדבר על 

מסירת שעל, אמר ואומר גם כיום, ע"י שליחיו 
הנאמנים. אלא שיחד עם דברי אזהרה אלו, עלינו 

לפרסם את נבואתו, כי הגיע כבר זמן הגאולה. 
נבואה שסגולתה להעיר את עם ישראל לקבל 

מלכותו, ללמוד תורתו וללכת באורחותיו בפרט 
בימים אלה, ימי הניסים של חנוכה, המהווים עת 

רצון לגאולה האמיתית והשלימה, עכשיו ממש. 

חנוכה בעיצומו מבצע
שליט"א מלך הוראות הרבי פי על

חב"ד ברחבי העולם מוקדי המשיח,
החנוכה במבצע מיוחד,  עוסקים בימי

הגאולה לכל יהודי ברחבי  להבאת אור
האמיתית  למען הגאולה באגודה העולם.
משמעותי  גידול על מדווחים והשלימה,
בהזמנת ערכות החנוכיות,  השנה, שחל

עלוני הסברה והמוצרים השונים.

חב״ד בית כולנו
הודו מארגן בתי חב"ד איגוד

חנוכה, ערב שבת זו, שבת במוצאי
- ערב זכרון במלאת  "כולנו בית חב"ד"

לרצח הנורה בבומביי, ערב של  השלושים
חב"ד הודו.  ושותפות עם בתי הצדעה
ואור לאלפי המטיילים  חיזוק של ערב
במשך  בתי חב"ד את הרבים הפוקדים
יופיעו זמרים מפורסמים,  השנה. הכנס

אהוד בנאי, מיכה שטרית,  בינהם:
הברירה הטבעית ועוד.  פיאמנטה, אבי

בנמל תל  "11 ב"האנגר האירוע יתקיים
אביב. הכניסה ללא תשלום.

איש וביתו תערוכת
  במעמד מרגש, נפתחה השבוע
תערוכה חדשה במוזיאון גוש קטיף

תערוכה בה מציגים את  – "איש וביתו",
שא-נור שבצפון יצירותיהם אמני הכפר
בחג החנוכה  השומרון. המוזיאון פתוח

בערב לפרטים: 02-6255456. שמונה עד

האוטונומיה. שברעיון הנפשות סכנת מפני מלך המשיח, שליט״א הרבי שנים, הזהיר לפני כבר
ומיד ממש תיכף בא, - - משיח הנה זה כי נבואתו, לפרסם את ציווה אלו, אזהרה דברי עם יחד

חדשות טובות
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להתעורר חייבים
! ולדרוש משיח
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שלט גלויות, קיבוץ צומת איילון, ליד בכביש האחרונים, עלה בימים
מידי יום. נהגים אלפי למאות הגאולה בשורת את המביא חדש,

איילון חדש בכביש אור

שנת "ַהְקֵהל"



‰ÏÂ‡‚Ï ˙¯ÂÎÊ˙
 (‰ÎÂÁ Ï )̆ ·ÂË ÌÂÈ‰ ˙·ÈÒ
 ÌÚ ¯˘˜· ÔÓ˘‰ ÍÙ Ò ‡È‰

 ,̆ „˜Ó‰ ˙È·· ‰¯ÂÓ‰ ˙˜Ï„‰
 ˙ÎÂÁ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

 „ÈÓ ¯ÈÎÊÓ ‰Ê È¯‰ .̆ „˜Ó‰
 ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÂÏˆ‡ ÛÈÒÂÓÂ ,È„Â‰ÈÏ
 ˙ÎÂÁÂ ÔÈ·Â ‡Â·È˘ ÂÏ ‰ÎÁ‡·
 ˙˜Ï„‰Â ,È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·
 ,ÏÂ„‚ Ô‰Î Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‰¯ÂÓ‰
 ÏÚ ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚·

.Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È
‡"˘˙ ı˜Ó ˙˘¯Ù)

ה) (בראשית מא, שנית ויחלום וישן
את רבה  באריכות  מתארת  פרשתנו 

מטרת  כל חלומותיו של פרעה, כאשר
אלא להודיענו על מינויו  החלומות אינה

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

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

חי)לעולם. (מעיין

חנוכה

מדליק ראשון  יום  אומרים:  שמאי  בית

בית הלל  פוחת והולך. ואילך שמונה, מכאן
מכאן  אחת, מדליק  ראשון  יום  אומרים:

מוסיף והולך. (מסכת שבת) ואילך
בזמן  "שלעתיד ז"ל  האר"י פירש
וזהו  הלכה כבית שמאי... המשיח, תהיה
סופה  לשם שמים מחלוקת שהיא "כל

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

תתקיים?
ואכן בתקופה השניה של ימות המשיח,

תהיה  בטלות כשיחיו המתים, ומצוות
כיון  שמאי יחדיו, הלל ובית הלכה כבית
שהוא  רצון הקב"ה כמו בעולם שיתגלה

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

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי
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5:22  4:10 חיפה 
5:26  4:25 באר-שבע 
5:20  4:16 ניו-יורק 
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לחיים את ה"שמן" להוסיף

ימים טובים,  ביחס לשאר חנוכה אחד מחידושי
שבתות)  (וכן - שבשאר ה"ימים טובים" הוא

ישנו חיוב של סעודה, שעיקרה לחם ומים, וגם 
שאין כן בחנוכה. מה ויין, בשר

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

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

ושמחה שקשור בהצלת הגוף.

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

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

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

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

שבסוד) שבתורה.
הכרחיים לקיום האדם,  דברים ומים הינם לחם

מוכרחים  שאינם דברים הם ואילו יין ושמן

ושמן הוא כדי  לקיום האדם. השימוש ביין
להוסיף חיות. שמחה, ע"י יין, ותענוג ע"י שמן.
 - שבתורה, הכולל את הדינים רובד ה"נגלה"

הינו הכרחי לקיום המצוות, לידע את המעשה 
ההכרחיים  ומים נמשל ללחם יעשו, אשר

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

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

לסוד סוד בין
ישנה הבחנה  אלא שב"נסתר" שבתורה עצמה
על- - לבין ה"רזין דרזין" שבתורה בין ה"רזין"

שבין יין לשמן: ובדוגמת החילוק דרך
שתייתו  הכרח קיומי, שלכן שאינו אף - יין
כמים ולחם, כי אם בזמנים  אינה בתדירות

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

אותו כמשקה  שותים להוסיף תענוג, אין כדי
להזיק), אלא  (ואפילו עלול בפני-עצמו

בלבד. טיפין מאכלים, ורק מערבים ממנו בשאר
- יין רומז על  ודוגמתו בנסתר שבתורה

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

רומז ל"רזין דרזין" שבתורה שלמעלה מגילוי, 
ראוי לשתיה בפני-עצמו  שאינו כמו השמן

שאינו כלי לדרגא  (ועד שמזיק להאדם, כיון
בתוך לערב טיפין ממנו אם כי נעלית כזו),

מאכל אחר.

החוצה להאיר
והמעלה של ימי חנוכה יובן החידוש זה פי על

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

השמן. נס לזכר
היוונים הייתה כזכור, "להשכיחם  מלחמת

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

ולכן הוצרך להיות  שבתורה, ה"שמן" שבתורה.
- על  הנס בהדגשת הקדושה שבחכמת התורה

טימאוהו  טהור שלא ידי זה שמצאו שמן
היוונים.

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

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

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

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

האמיתית והשלמה עכשיו ממש. בגאולה

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

דבר מלך

פרשת מקץ

מקץ

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
שיחי' ה' ברוך שניאור בצבאות לחייל

פרישמן
ליום הולדתו

שליט"א הרבי לנחת ולמדן, שמיים, ירא לחסיד, יגדל
הגאולה זמן של והרחבה בריאות מתוך המשיח, מלך

והשלמה האמיתית

מזל טוב ברכת

מידי יום שיעורים
חסידות הלכה ומאמרי בגמרא,

11:00 עד 14:00 מהשעה: יום כל
7:00 - בערב: 8:00 ד' גם - ג' בימי

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

077-9122-770 67, טל':  שד' העצמאות 

השבת לוח



והם לא מעטים, ישנם כאלה,
הרואים במקום העבודה שלהם,

שליחות של ממש. אחד מאנשים 
סוסן מהקריות  שלומי הוא ר' אלו,

חיפה, הרואה במקום  שליד
לפעילות  שלו, מקום העבודה

בשורת הגאולה. להפצת נרחבת,
והתספורות,  וכך, בסלון הפיאות
בו עובדים בני משפחתו, זוכים 

הרבי  על הנכנסים לשמוע לא פעם
בדרך כלל  שליט"א מלך המשיח.

לאחר מספר ביקורים נפתחים 
ומספרות  במקום הנשים המבקרות

עצמן. על
כל אחת הזקוקה לברכה, מופנית 

המדריך את הפונות  אל שלומי,
לרבי שליט"א מלך  לכתיבה

קודש. באמצעות האגרות המשיח,
באחד הימים, נכנסה לסלון, 

העמידה, שלאחר  אישה בגיל
בקול עצור,  סיפרה מספר דקות
שנתגלתה  על המחלה האיומה

דברי הרופאים שלא  בגופה, ועל
נותנים לה סיכויים רבים להמשיך 

ולחיות...
ניסה להציע  שלומי

לרבי  לכתוב לה
שליט"א מלך המשיח, 

אך היא סירבה 
בהצהירה  בתחילה,

"אתאיסטית"  כי היא
שאינה מאמינה.
אך בהמשך הכל 
מספר  השתנה,

ביקורים  שלומי: "לאחר מספר
מצבה  החמרת בסלון, ועם

הבינה, כי זהו  הבריאותי, היא
המוצא היחיד, והתיישבה לכתוב.

הסבל  כל את במכתבה היא פירטה
שהיא  שהיא עוברת, תוך האיום

מציינת כי לאחרונה, הפסיקו 
התרופות  הרופאים את מתן

והאנטיביוטיקה, באמרם כי אין 
שום סיכוי.

היא ניגשה לקופת הצדקה, ותרמה 
והלא  כסף כמעשה מצווה, סכום
תציל ממוות"  "צדקה כבר נאמר

שהיא מתפללת למציאת  תוך
המזור למחלתה בקרוב.

לתוך כרך  את המכתב היא הכניסה
כ"ג באגרות קודש, שנפתח לה 

לד-לה. בעמוד

הקריאה היא  התחלת עם מייד
הרבי שליט"א מלך  התפעלה.
ברכות לבר- שם המשיח כותב
בעלי  "הרי בדיוק כעת מצווה.

לטוס לארצות הברית  עומד
בר-המצווה של  להשתתף בחגיגת

נכדינו".
הרבי מלך המשיח  במכתב, מורה

שליט"א, שחתן בר המצווה יחזור 
והתעוררות במעמד  דברי תורה

מישראל לפחות. אמרתי  מנין
לה, כי לא סתם היא מקבלת את 
הזו, וכנראה יש לך קשר  ההוראה

לרפואתה.
"נ.ב.  בסיום המכתב נאמר:

להזהירות  בנוגע הקודם למכתבי
זה הוא גם על דרך מקָארִטיָזאן,
אף אנטי-באיָאִטיק, לשאר בנוגע
הצדדיות לא התוצאות שכמובן

לאחרונה  אופן בכל שוות, בכולם
ומחפשים מזה הרופאים מסתייגים

לשנות העצות ואחת לזה, עצות
לזמן". מזמן הרפואה

הרבי במיוחד, הנה היא התפעלה
מתייחס  שליט"א

מפורש לפסקת  באופן
מתן האנטיביוטיקה 

(שאגב  והתרופות
מבוססות על 

קורטיזון, בדיוק 
שנכתב) ומודיע  כפי

תבוא  שהרפואה
ממקום אחר.

אכן, השתדלה היא
הרבי שליט"א  לקיים את הוראות

מלך המשיח, וב"ה חל שיפור 
במצב המחלה. משמעותי

ארבע שנים מאוחר יותר, היא 
שהיא  באה שוב לסלון, תוך

שהרופאים מצביעים על  מספרת
כך שהמחלה חוזרת. כשכתבה 
לרבי שליט"א מלך המשיח על 

כך, נענתה שוב בתשובה שעסקה 
תורה  בחשיבות אמירת דברי

בסעודת בר המצווה. התברר כי 
נכדה  בשבועות הקרובים אמור

לארץ לחגוג את בר  להגיע השני
המצווה שלו.

הולך  רק מאז, מצבה ואכן, ב"ה
רואה בכל  מצידה ומשתפר. היא
שלב בחיים הבריאים שיש לה 

n הברכות. התממשות את היום,

וביהודה בגולן שעל למסור שמותר האומרים
פוסקים  - יודעים שהם בזה ושומרון וכיוצא

ירושלים  ועל העתיקה, ועל ירושלים על הר הבית, גם זה דין
ועל  צאנז, ועל קריית חב"ד, ועל כפר ועל בני ברק, החדשה,

כל חלק בארץ ישראל.
תש"מ) בעומר (מוצאי ל"ג

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

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש
הנרות  ישירות את מראות הדלקת  המעביר  עולמי, נערך שידור מידי שנה,
התייחס לנושא  באחד ממעמדים אלו, העולם. ב-770 לנקודות שונות ברחבי

הרבי שליט"א מלך המשיח: זה, מיוחד

ההוראה מגילוי הלוויןההוראה מגילוי הלווין
 - האחרונות בשנים  יותר  עוד ניתוסף  זה בכל
המנהג לערוך הדלקת נר חנוכה במעמד  שקבעו
ע"י  עולמי  בקנה-מדה  ניסא"  "פרסומי  של 

("סאטעלייט").  השימוש ב"לווין"
הקב"ה  שברא  מה ש"כל שכיון   - ובהקדמה
שכן הוא  מובן, לכבודו", בראו אלא לא בעולמו
שנתחדשו  המדעיות התגליות  לכל  בנוגע  גם 
להוסיף בכבודו של שתכליתם ומטרתם ומתגלים בשנים האחרונות,
תורה ומצוותיה.  אותם לעניני קדושה, ידי זה שמנצלים על הקב"ה,

ועל דרך זה בנדון דידן, שמנצלים את ה"לווין" לכבודו של הקב"ה 
(שנעשית  (בעיני בשר) את פעולת הדלקת נר חנוכה שעל ידו רואים -
ממש, ולא העולם, באותו רגע ברחבי שונים במקום אחד) במקומות

העולם)  ישראל, אלא גם מאומות (ולא רק מבני אלא שכל הרוצה עוד
הוא את הדלקת נר חנוכה.  גם "מכשיר" שעל ידו יראה יכול להפעיל

בשייכות  - בפועל במעשה  והוראה  לימוד  גם  מהוה  זה  ..מאורע 
ואחד מישראל) ש"בראשית  חייו של כל אחד (שמהוה יסוד להידיעה
שבריאת כל העולם היא בשביל  ברא אלקים את השמים ואת הארץ",

התורה:  ישראל ובשביל
בסביבתו  שלו, בהמקום  שנעשית שפעולתו  לחשוב יהודי יכול
אינה  בארץ, בחלק מסויים ביתו מבחוץ"), להיותה ("על פתח הקרובה
שנמצאים במרחק  ובודאי לא לחלקי הארץ הארץ, שייכת לשאר חלקי
וכמה לא לשמים  ועל אחת כמה רב, שמאות מילין מפרידים ביניהם,

שהם בריחוק עצום מן הארץ. 

שניותעזרה גלובלית בתוך שניות גלובלית בתוך עזרה
שנעשית במקום אחד  ולהשיג שפעולתו להבין יהודי על וכדי להקל
ובארץ, רצה הקב"ה וגילה  בשמים כולו, העולם קשורה ופועלת בכל
שמים  ידם יכולים "לחבר" שקבע בהנהגת העולם שעל סודות נוספים
- שע"י ה"לווין",  מרחק רב ועצום וארץ וחלקי הארץ שיש ביניהם
להעבירן  אליו כדי פקודות שנשלחות וקולט ב"שמים", בחלל, שמרחף
פתח  "על  אמותיו, בארבע  להשאר  אדם  יכול לקצהו,  הארץ מקצה 
ו"להתחבר" עם אדם הנמצא בקצה העולם, לדבר עמו  ביתו מבחוץ",
לו  לעזור  לו, או  וסיוע בהמצטרך  עזר  נתינת  להודיעו על  ולראותו, 

בזה,  טובה וכיוצא בנתינת עצה
(לא  שיכולים ליתן בפועל עזר וסיוע ברגע כמימרא ...ולא עוד אלא
להמתין זמן  יצטרך זה עזר וסיוע, ולאחרי רק להודיעו על דרך מתן
העזר והסיוע  לקבלת עד יום או שעה, פנים זמן קצר, כל ממושך, ועל
ה"לווין"  שבאמצעות  האחרונות  בשנים  כהחידוש  - ממש) בפועל
בית או מוצרי מזון)  (או לחנות של כלי כסף ל"בנק" מעבירים סכום
מקצה  וסיוע מגיע בפועל ממש העזר כמימרא שברגע עבור פלוני, כך,

העולם ועד קצהו. 
ידו יתוסף  - כדי שעל "לווין" של העיקריות זוהי גם אחת המטרות
לשני גם כשנמצאים  באחדות האנושיות כולה, לעזור ולסייע אחד יותר
לעזר  בנוגע לעזר וסיוע גשמי, והן בנוגע הן בריחוק מקום זה מזה,
בכל  ואחדות  שלום ויושר  צדק  בעניני יותר להוסיף  רוחני, וסיוע 

העולם.
העולמי) ניסא״ ״פרסומי במעמד - ה׳תשנ״ב כסלו א׳ כ״ד (יום

עכשיו נפלאות יין מלכות

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

יב פרק

יג פרק

א פרק שאלה ופקדון הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

טומאת  הל' טהרה, ספר ד. פרק תמורה. הל'
מת, פרקים א-ב.

פרקים ג-ה

ו-ח פרקים

פרקים ט-יא

יב-יד פרקים

טו-יז פרקים

יח-כ פרקים

כט

ל

א

ז

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בר מצווה לנכד, רפואה לסבתא

כל הארץ על שכירותפסק דין הל'

במקום עבודתו סוסן שלומי ר׳

שבויים פדיון
בקשת עזרה דחופה עבור א' מאנ"ש שנקלע 

לבעיה משפטית קשה שלא באשמתו, וזקוקים 
לעזרה כספית כדי להושיעו!

תרומות ניתן לשלוח לרב יעקב זלוף, בית כנסת
באר חיה, בר אילן 1 נתניה, או לעו"ד אורי רודני,

רח' שמואל הנציב 42 א נתניה טל': 052-379-5434
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הלימודית במסגרת שליחות
משביעים שאינם הרוח והענינים ב... כותב[ת] מצב

בעיר  היא אשר תלמד בדעתה ולכן עלה רצון,
אחרת...

שהרי נתחנכה בבית  כהאמורה, ולפלא סברא
שמעה כמה  ובסביבה חסידותית, ובודאי חסידותי

ומדברי ימי  נשיאינו, סיפורים בזה מהנהגת רבותינו
נצטוינו ללכת  היא, שהרי הוראה זה חייהם, שגם

שלהם  המסירות נפש רבותינו נשיאינו, וידועה בדרכי
מצב בני ובנות ישראל  להטבת בכלל והתמסרותם
מהם אם בגשמיות או ברוחניות,  אפילו הרחוקים

בתוך  מאתנו בהנהגת כל אחד ואחת שמזה כלל גדול
כלל ישראל.

אינו משביע  ככתבה מצב הרוחני לענינה אם ובהנוגע
מבין התלמידות  כי ואחד הטעמים לדעתה, רצון,

תורה  שומרי שאינם מבתים שבאות נמצאות כאלו
מספר  יתמעט פשוט שאם ומצות בתכלית וכו', הרי

המצב. יוגרע התלמידות הבאות מבתים חרדים,
(מאגרת ז׳צג)

בעקיפין שידוך להציע
... לשאלתם, מה כוונתי בהנוגע לשידוך גיסתו
הכוונה לגשת "בעקיפין", תי', בהנוגע ואחותה

ומכירים ולא  פשוטה, להציע לה נכבדות ע"י ידידים
מצליחים  זו שבדרך (ע"י) ההורים והראה הנסיון,

יותר, ואפילו כשחושדים שיד ההורים באמצע, בכל
מזה, ובפרט כשנזהרים שלא לתת  זאת מתעלמים

לחשד האמור. (מאגרת ז׳צב) מקום

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מידי  ובמרכזם הדלקת החנוכיה "ימי החנוכה,
ערב, מעמידים את הנרות במרכז. אחת האמרות 

הידועות היא "צריך להקשיב למה שהנרות 
מספרים".

הזה, צעד קדימה.  המשפט את יש מי שלקח
וחצי מסגרת  צפת, פועלת מזה כשנה בעיר

מיוחדת בשם "נרות להאיר" אלא שכאן, במקום 
לסיפורי  החנוכה, מאזינים לנרות להקשיב

הילדים. את זה אגב, הם עושים לא  של הנשמות
רק בחנוכה.

מספר אברכים  הכל התחיל בפעילות לא רשמית.
החלו  משה בן אור, חב"דיים, ובראשם הרב

אותם נערים בגלאי  עם לפתוח ערוץ של קשר
מקום  מעש, בלי בחוסר 16 ומעלה, המסתובבים

ללימודים.
יותר מידי, כדי צריך היה לדובב אותם לא

אחד, כל פעמים לשמוע שהם נפלטו מספר
השונות, שלא השכילו למצוא  ממערכות החינוך

ליבם הצעיר. אל את הדרך
החליטו,  הם משהו" לעשות "חייבים

חינוך, הם התחילו לפעול  גורמי עם ובהתייעצות
הלכה  למדו הבחורים שם ממקלט בשכונה,

במשחקים שנרכשו שיחקו ובין לבין וחסידות
במיוחד בעבורם.

הנכונה בשפה לדבר
השנה שעברה, נרשמה של בחג השבועות

עשרה נערים  כאשר כחמש פריצת דרך מיוחדת.
במשך  השתתפו באמירת "תיקון ליל שבועות"

כל הלילה. מדובר בהישג של ממש, בעבור 
הישג  נחשבת רצופה לימוד נערים, ששעת

בתמורה, קיבל כל אחד תעודת הצטיינות  גדול.
ותשורה כספית נאה.

מקום לפעולה עקבית  יש כי הבין הצוות, כאן,
ורצופה, שתדבר אל הנערים בשפתם, ותעניק 

להם את הכלים להשתלב במסגרת.

הנערים עם יחד
אלול בחודש עם פתיחת שנת הלימודים,

האחרון, נפתחה המסגרת החינוכית החדשה 
להאיר", בהצלחה חסרת תקדים. תלמידי  "נרות
פנים  במאור הצוות הישיבה שהתקבלו על ידי
קצר. לצד  השתלבו במסלול הלימודים תוך זמן
משתלבים התלמידים  הלימוד התורני בישיבה,

יצרו  הם החגים ואומנות ולקראת ביצירות
הארץ. ברחבי סוכות, שנמכרו

שאנו  הדבר העיקרי "למעשה, מספר בן אור,
לבחורים להתבטאות. אצלנו  עושים, הוא לתת

ונותנים  ובלי לחץ, הנערים, בעדינות עם פועלים
אחד את הכלים להוציא מעצמו את המירב.  לכל

לפתח כשרון מוסיקלי,  שמעוניין מי למשל, כך

בעוד  אותו לעסוק בתחום זה, אנו מודדים
עוסק בעבודת נגרות או ברזל". שרעהו

היום עוסקים התלמידים  של בחלקו הראשון
פנימיות התורה,  בלימודי קודש: בדרך חווייתית

משיח וגאולה ודרכי  גמרא, הלכה, נושא
החסידות. 

בחלקו השני של היום הם עוסקים בליווי 
שונות: כמו רפואה  מקצועי, כאמור במגמות
אלטרנטיבית, ריתוך ומסגור באומנות, גינון, 
מחשבים, ספורט וקונג פו. פינת-חי וגן ירק,

העתיד דגש על
המסגרת מיועדת כיום, לתלמידים בוגרי כיתות 
מצאו  לא קטנה שעדיין ז' וח' ושנה א' בישיבה

ומנהליה  הקיימות, במסגרות הלימוד מקומם
בחור  כל תבחן אפשרות לקבל מודיעים כי היא

שלא מצא מסגרת מתאימה.
בכיר  צוות חינוכי לצוות הישיבה נבחרו בקפידה,

ומשפחתי  חם בעל נסיון רב המאופיין ביחס
לאורך כל הדרך. בנוסף המקום מתוחזק בתנאים 

גשמיים טובים.
אליה  כבר עם פתיחת "נרות להאיר" הצטרפו
השני  עשרה תמימים חב"דיים. כשמייד ביום

התמימים לטיול גיבוש בן  ללימודים, יצאו
יומיים.

שמים דגש מיוחד על בניית העתיד,  פה "אנחנו
שהיה וכו', אלא  מתעסקים בעבר, במה לא אנחנו

העיקרי על  יחד עם התלמיד שמים את הדגש
העתיד, תוך תפילה שנזכה יחד עם כל הנערים 

הרבי שליט"א מלך  לעמוד בקרוב לקבל את פני
משה בן אור. המשיח", מסיים הרב

.052-450-9238 טלפון: לפרטים נוספים,

תעודות הצטיינות עם הנערים

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

מסיבת "וזאת חנוכה"
בשעה 11  ה'תשס"ט (29.12.08), יום שני, ב‘ טבת
בת-ים סמטת אופיר 3, לפנה"צ, ב'היכל התרבות'

הרבי שליט"א מלך המשיח, פסוקים,  בתכנית: ברכת
חנוכה ודמי ערך. סופגניה יקרי פרסים הגרלת

ילד.   חוויה לכל המשפחה! לכל

האירוע ניתן לרכוש במקום, ביום כרטיסים

הפקת
ענק!

השחקנים: עם מיטב
מנחם שרון ועוד כהן, ישי, יובל בן מוטי בצלאל המספר,

הקהל מיוחד לילדי צבאות ה'  כנס

ֲחֶזֶמר לחנוכה לחנוכהַהמַּ ֲחֶזֶמר ַהמַּ
למרכז הארץ! ע  הארץ!מגי למרכז מגיע

בת-יםבית חב“ד בת-ים בית חב“ד
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