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המרכזיים הגורמים שאחד מתברר חלומות. בסימן
לאחרונה, אותנו שהעסיקו מהפרשיות בכמה

את בחלומו רואה אבינו יעקב החלום. עניין זהו
של העתידיים תולדותיו את המתאר הסולם

והשלימה. האמיתית הגאולה עדי ישראל, עם
האחים, לקנאת גורמים הצדיק יוסף של חלומותיו

למצרים. ישראל בני ירידת ובעקבותיו מכירתו
לחלומות ועד האופים ושר המשקים שר חלומות

הכלא, מן יוסף של ליציאתו מביאים השבוע, פרעה
למלך למשנה ועלייתו

מצרים...
שהקב"ה העובדה

כאמצעי בחלום בוחר
המסרים להעברת

לברואיו, הנדרשים
מוזרה. לכאורה נראית
אמין אמצעי אין האם

החלום, מאשר יותר
אפשרי הבלתי הופך בו
שבחלום ועד לאפשרי,
פיל להעביר... גם ניתן

מחט? של בחור

הפכים חיבור
הקדושות, בשיחותיו

הרבי כך על עונה
בחלום השימוש כי ואומר, המשיח מלך שליט"א

לגלות הירידה לקראת ישראל בני את להכין נועד
כדי החלום, כמו אין הגלויות. לכל וממנה מצרים

הגלות. של האבסורדי המצב את להמחיש
לחוש מבלי הפכים שני לחבר ניתן שבחלום כשם
עלול יהודי גלות במצבי גם כך שבדבר, בסתירה

כמי להתנהג גיסא מחד מוזרה. בקוטביות להתנהג
גם זמנית בו ומאידך ית' רצונו לעשות שמשתדל
לרצונו בהתאם שאינם בדברים ולחשוק לרצות

"גנבא הידוע בביטוי בחז"ל מתוארת זו תופעה ית'.
שבשעת גנב - קרייא" רחמנא מחתרתא אפום

מהקב"ה מבקש הפריצה
להצליח.

חיובי פן גם שיש אלא,
הגלות מצבי להגדרת

כבלתי שנראות משימות גם לממש ניתן בו כחלום,
לא קיים, היה המקדש שבית בזמן אפשריות.

למישרין הלך הכל כאלה, למשימות יהודים נדרשו
זמן של והסתר העלם מצבי דווקא הפרעות, ללא
שמאפשרת הנשמה, עצם את לגלות אילצו הגלות

"מבירא נתפסים בלתי רוחניים לשיאים הזינוק את
גבוה). לגג עמוק (=מבור רמא" לאיגרא עמיקתא

ה' "בשוב כחלום, הוא גם מתואר הגאולה זמן
הגאולה יעודי כאשר כחולמים", היינו ציון שיבת

כבלתי לנו הנראים
לחלק נעשים נתפסים,
כהכנה החיים. משיגרת

שלב לקראת ממשית
הקב"ה מקריס זה,

אירועים עינינו לנגד
לתוך אפשריים בלתי
בתחום גם האפשרי
ורק הגשמי. עולמנו
לפני עד להמחשה.
בחירתו רב, לא זמן
לבן שאינו נשיא של
הייתה הלבן, לבית

הבלתי לתחום שייכת
עולם קרה. וזה אפשרי
כיצד בוהה מביט שלם

טירור תומכת מדינה
אבל ? הזוי אצבע. נוקף ואינו גרעין פצצות מכינה
ומדינות מעצמת-על של מדיניים סודות קורה. זה

נשמע זה באינטרנט, חופשי זורמות נוספות
קורה. זה אבל מטורף,

בחנוכה קורה וזה
וגם השמן פך נס את לנו, מזכירים החנוכה ימי

להלחם יצאו בניו, שנים-עשר עם אחד יהודי כיצד
אפשרי הבלתי אז גם והצליחו. ענק מעצמת כנגד
חז"ל לנו קבעו זה, את שנפנים כדי לאפשרי. הפך
הלמעלה את להמשיך החנוכה, נרות הדלקת את
קיום לקראת אותנו מכין זה כל בטבע. הטבע מן

יחדיו", בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד
בהתגלותו חד" כולא הוא בריך וקודשא ש"ישראל

מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה
ממש. ומיד תיכף המשיח,

חנוכה מבצע
מלך שליט"א הרבי כהוראת

חב"ד מוקדי אלו בימים פועלים המשיח,
חנוכה" "מבצע בפעילות והשלוחים

מקבלים ישראל בני רבבות במסגרתו
החג. מצוות את לקיים האפשרות את

חנוכה" ל"מסיבות גם מנוצלים החג ימי
מקום. בכל ישראל לילדי המיועדות

בנקודה הפרשה ספר
הספר לאור יצא אלו בימים

גב' ע"י שנכתב בנקודה" "הפרשה
הספרים את שכתבה מי שמידע, שולמית

ו"תניא והשלימה" האמיתית "הגאולה
כל את מקיף הספר סוף". אין אור -
ומעובד קליל במסר השבוע פרשות
לפרטים הקוראים. לציבור ומותאם

בטלפון: או abc770.org באתר: והזמנות
.02-5666-770

הדורות גרף
"דורות צבעוני גרף לאור יצא

ימינו" עד העולם מבריאת ותקופות
ישראל עם תולדות של גרפי תאור -

ותקופות מאורעות ציון תוך זמן, בציר
ישראל, עם של בהיסטוריה חשובים
מעשיר ישראל. וחכמי מנהיגי ושמות
להשיג ניתן החינוכי-ערכי. הידע את

אפשרות קיימת כן כמו שונים. בגדלים
ושמות התאמה הכוללת יחודית להדפסה

- ופרטים להזמנות נשיאנו. רבותינו
.050-795-6179 בבר: מיכאל

אפשרי) (בלתי ענק מעצמת כנגד להלחם יצאו בניו, שנים-עשר עם אחד יהודי כיצד מזכירים, חנוכה ימי
בטבע הנס את להמשיך החנוכה, נרות הדלקת את חז״ל לנו קבעו זה, את להפנים כדי (אפשרי), והצליחו

טובות חדשות

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

(3.12.10) ה'תשע"א הגאולה חודש - כסלו כ"ו מקץ, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

גבולות פריצת
אפשרי הבלתי

825

להוספה החנוכה חג ימי מנוצלים המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
החסידי המחזמר בהופעת החג סמלי בובות בתמונה: ישראל. ילדי בחינוך

חינוך מלשון - חנוכה



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

סנדרוי שיחי' דוד יוסף לת'
שיחיו משפחתו ולבני

עם הנישואין בקשרי בואו לרגל
שתחי' פוגאטש תחי' מושקא חיה ב"ג
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה

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

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

תניא תהלים חומש
מימון והר' אסתר בת רחל

ה'תשמ"ב כסלו י"ד נלב"ע

בנימין והר' מזל בת אסתר
ה'תשס"ד כסלו כ"ב נלב"ע

בתוכם, והן עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
     

   
    

    
     
    
    
     

     
      
     

   
    

במצרים שבר יש כי יעקב וירא
א) מב, (בראשית

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

תנחומא)צדיקים. (מדרש

וממהר האלוקים מעם הדבר נכון
לב) מא, (בראשית לעשותו האלוקים

הר יהיה "נכון א) (ד, מיכה הנביא בדברי
העת, כשתגיע ההרים", בראש ה' בית
שנאמר ירושלים את לבנות ממהר הקב"ה
לעשותו". האלוקים וממהר הדבר.. "נכון

דברים) על (מדרש

קודשך בחצרות נרות והדליקו
הניסים") "ועל (תפילת

זו לתקופתנו במיוחד שייך לעיל ...האמור
שיבוא יום בכל מאמין והאני שהתקוה -
שנראה ועד עז, וביתר שאת ביתר היא
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה במוחש

צדקנו משיח
באור מואר כולו העולם יהיה שאז -
הקב"ה של כבודו דהתגלות האמיתי

השלימות. בתכלית
בעניני יותר שמוסיפים ככל אלה, ובימים
אור", ותורה מצוה ”נר ומצוותיה, תורה
חנוכה, נר הדלקת ע"י ובמיוחד כולל
בכל ניסא" ”פירסומי של באופן ובפרט
יותר עוד ומזרזים ממהרים העולם,

האמיתית. הגאולה את בפועל ומביאים
ה׳תשנ״ב דחנוכה א׳ נר (משיחת
עולמי) ניסא״ ״פרסומי במעמד -

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:15 3:59 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:03 חיפה
5:18 4:18 באר-שבע
5:13 4:11 ניו-יורק

בזמן! שבת נר ולאחריו חנוכה נר מדליקים
ז) ד, - יד ב, (זכריה גו'. ושמחי רני 

   
חלק' 4 דק', 48 9 שעה שני, יום המולד:

ורביעי שלישי יום חודש ראש

טבעי על מלחמתי נצחון

חנוכה בימי שאומרים הניסים" "ועל בתפלת
ורבים חלשים ביד גבורים "מסרת אומרים אנו
ביד ורשעים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד

תורתך". עוסקי ביד וזדים צדיקים
ששלשת זה, נוסח על שואלים התפלות מפרשי

אינם זדים) רשעים, (טמאים, האחרונים הסוגים
בניגוד הניצחון. נס עצם על לכאורה מעידים
(גיבורים, הנצחון נס על שמעידים לראשונים

נצחון על מעידים אינם שהאחרונים הרי רבים)
הנס מהו כן, ואם בלבד. רוחני אלא מלחמתי
ביד ורשעים טהורים ביד טמאים . ב"מסרת.

תורתך"? עוסקי ביד וזדים צדיקים

רוחני נצחון רק לא
בתחילת שאומרים למה זאת לקשר עלינו לכאורה

הרשעה יון מלכות "כשעמדה הניסים": "ועל
ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל עמך על

לא שהמלחמה אומרת זאת רצונך", מחוקי
הדת, על גזירות אלא רגילה, מלחמה הייתה
נצחונם שתיאור מובן, ומזה רוחנית; מלחמה

את רק לא לכלול צריך זה, שלאחרי ישראל של
את ובעיקר גם אלא הצבא, אנשי מלחמת נצחון
וביטולן. הגזירות על ההתגברות הרוחני, הנצחון

ורשעים טהורים ביד "וטמאים אומרים ולכן
להדגיש תורתך", עוסקי ביד וזדים צדיקים ביד

ישראל. של הרוחני נצחונם את ולתאר
ואין זה, ביאור מספיק לא עדיין לכאורה אבל
ל"ועל בהמשך שאומרים אלו שפרטים לפרש

"שעשית והנפלאות בנסים נכללים אינם הנסים..."
ההם". בימים לאבותינו

המתיוונים מול
ההם, הימים מדברי ידוע בזה: הביאור לומר ויש

("להשכיחם ישראל דת נגד שהגזירות שאף
ע"י נגזרו רצונך") מחוקי ולהעבירם תורתך

מעם חלקים שהיו הרי הרשעה", יון "מלכות
על (נוסף ליוונים שהצטרפו (המתיוונים) ישראל

מיעוט שרק כך כדי ועד בכפיה), כן שעשו מי
ותורתו. ה' עם בגלוי נשארו ישראל מעם

הללו הביטויים בשלשת שהכוונה לומר, ויש
צדיקים ביד ורשעים טהורים ביד ("טמאים

לאותם מכוונת היא תורתך") עוסקי ביד וזדים
שבני הנס על ובנוסף ישראל. מבני מתיוונים

גבורים ("מסרת יון מלכות על גברו חשמונאי
זאת, עוד הנה מעטים"), ביד ורבים חלשים ביד
וזדים" . ורשעים. . ה"טמאים. גם לידם שנמסרו

ישראל. בני מתוך
הן הבחינות: ומשתי - הנס את יותר מגדיל וזה

המכבים כשמלחמת כפשוטו, המלחמה נצחון

מתוך מתיוונים אותם וכנגד היוונים כנגד הייתה
רוחניות מצד והן נצחו; הם זאת ובכל ישראל עם
[שזהו זה נס לישראל עשה שהקב"ה זה הענינים,

היה שלא להדגיש הניסים", "ועל אמירת עניין
- הקב"ה] ע"י שנעשה נס אלא טבעי נצחון זה

לנס ראויים היו לא מישראל שכמה שלמרות
שהיו המיעוט עם הקב"ה התחשב זאת בכל זה,

להם ועשה תורתך" עוסקי . צדיקים. . "טהורים.
הנס. את

תשובה עשו כבר
ישראל לבני גם גדול וחיזוק עידוד ומכאן

מכל המעט ש"אתם לזה שנוסף זה, בדורנו
התורה שומרי הרי ישראל, מבני גם הנה העמים",
לעת-עתה הם פרטיהן) (ולכל בשלימות ומצוות

שליט"א, ישראל בני אחינו שאר לגבי מיעוט
האדם את להביא יכולה זה במצב וההתבוננות

כיצד - חלישות לגרום לפחות או ח"ו, יאוש לידי
שתלויה והשלימה האמתית לגאולה ישראל יזכו

בתשובה)? אלא נגאלין ישראל (אין בתשובה
"מסרת המכבים: מנצחון לומדים אנו וזאת

וטמאים מעטים ביד ורבים חלשים ביד גבורים
ביד וזדים צדיקים ביד ורשעים טהורים ביד

"רחוקים" הנקראים אלו שאותם תורתך", עוסקי
"להמסר" סופם הם גם הרי שונות, מסיבות

בתורה. והעוסקים הצדיקים כטהורים, ולהיות
תשובה עשו כבר – לתשובה בנוגע גם מכך ויתרה

שכבר פעמים כמה הריי"צ אדמו"ר שאמר (כפי
העבודה), עניני כל השלימו וכבר תשובה, עשו
האמיתית הגאולה של הענין רק נשאר ועתה

ממש. בפועל והשלימה
תשנ״ב) חשון מ-ו׳ שיחה תשל״ב, מקץ ש״פ שיחות פי (על

מלך דבר

מקץ פרשת
חנוכה שבת

חנוכה - מקץ

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל
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וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
מלך שליט"א הרבי של שליח כל

את לראות יום מידי נוכח המשיח,
"השגחות המכונים מקרים אותם

ההשגחה שם על פרטיות"
- הכל ומכוונת היוצרת העליונה

את להגשים יהודי לעוד לסייע כדי
ולזרז ומצוות תורה לקיים תפקידו

והשלימה. האמיתית הגאולה את
גם לראות נכחו כאלו, סיפורים
ורעייתו זלמן הרב - השלוחים

השבוע שיצאו ברנשטיין, שיינדי
קו'צין בעיר לפעילותם שוב

נפתחה שם שבהודו,
הטיולים עונת לאחרונה

המבקרים עם ויחד
למקום, הזורמים

השלוחים לשם שבו
קלה) הפסקה (לאחר
השוטפת. לפעילותם
הראשון בשבוע כבר
הרב פגש לפעילותם

יהודי בפרופסור זלמן
אדם יעקב, בשם

מארה"ב שהגיע 86 בגיל מבוגר
מרחבי רופאים בכינוס להשתתף
ביקש הוא יהדותו בגלל העולם.
בלב העתיק הכנסת בבית לבקר

הוא שגם אלא קוצ'ין, העיר
תוצאות תהיינה מה שיער לא
הוא בביקורו התמים. הביקור

שזה ולאחר ברנשטיין, ברב פגש
סיפר הוא תפילין להניח לו הציע
בר מאז בחייו השניה הפעם שזו

נועדה מארה"ב טיסתו כל המצווה.
נוספת. תפילין בהנחת לזכותו כדי

* * *
להם שאירע אחר מקרה על

זלמן: הרב מספר האחרון, בשבוע
העמוסים שישי מימי "באחד

לפתע לו נעלם חב"ד בבית
מהספרים אחד - החת"ת ספר
חב"ד בבית שנמצאים הבודדים

משלוח של היקרה העלות (בגלל

למקום הובאו לא מהארץ הספרים
ולאידך מורחבת, ספריה עדיין

במקום להשיג ניתן שלא כמובן
מהפיכות אחרי יהדות), ספרי

שספר הסתבר הבית, פינות בכל
כבר הזמן עם איננו. החת"ת

החת"ת, את מלמצוא התייאשנו
ש.. עד

עברתי האחרון, שלישי ביום
המקומי, הדגים שוק שמול ברחבה

ושבים. עוברים באלפי ההומה
מהרוכלים אחד אלי ניגש לפתע

מרכולתו את להציע שמנסה
מאחר באיזור, שעוברים לתיירים

לי סימן הוא חרש-אילם, והוא
במקום. רגע להמתין ידיו בתנועות

הרוכלים שכמו לעצמי, שיערתי
לי להציע מעוניין הוא האחרים

להמשיך והחלטתי לקניה, משהו
לשובו. להמתין ולא הלאה

בו מבחין אני דקות שתי אחרי
ובידו אלי רץ כשהוא מאחורי

הופתעתי חת"ת!! ה...
גם וכמובן לחלוטין

מאוד. שמחתי
וסימונים, בתנועות
איך אותו: שאלתי
הספר? את מצאת

בתשובה סימן והוא
באחד ראה הוא כי
הגשומים מהימים

על נמצא החת"ת את
שסמוכים הסלעים

את שכחנו שם כנראה לטיילת,
כדי לשם שירדנו בעת אולי הספר,
"מבצעים" למטרת או כלים לטבול

וירד מאחר מטיילים, ופגישת
לקחת החליט הוא עז, גשם אז

במחסה אותו ולשים החת"ת את
מהגשם. כלשהו

לברר בעצמו ניסה הוא אחר-כך
פתח הוא הזה, הספר מי של
(הפוך) לימין משמאל אותו

היה ראה שהוא הראשון והדף
לכ"ק שנה "ארבעים המילים את

שם שמודפסים שליט"א" אדמו"ר
שגם נזכר הוא ואז כתר, בצורת

כשדגלון יום מידי רואה הוא אותי
הסירטוק.. דש על כתר ובו משיח

אלי... שייך הספר הסתם ומן
הבאה בהזדמנות הוקרה כאות

שם הוא שאותו דגלון לו הענקתי
בקביעות! החולצה nעל

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
בא כזה בזמן הנה - חושך שורר בחוץ כאשר החמה", "משתשקע הוא חנוכה נר הדלקת זמן
השוק", מן רגל שתכלה "עד מתי? ועד חנוכה. נרות ע"י שבחוץ החושך את ומאיר יהודי
מבטלת חנוכה נר שפעולת היינו, דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד ב) כא, (שבת הגמרא ובלשון

בהקב"ה. מרידה של האפשרות את "מורדת", אותיות ה"תרמודאי", ענין את ומכלה

נחנרות חנוכה והשפעתם על בני נח בני על והשפעתם חנוכה נרות
החושך את להאיר חנוכה, בנרות הטמון זה רעיון
גם נוגע אלא ישראל, לבני רק נוגע אינו - שבחוץ
אצל גם לפעול צריך חנוכה נר שהרי העולם, לאומות

העולם. לאומות השייכת אומה", "שם - "תרמודאי"
מצוות לקיים עליהם שפועלים זה ידי על כיצד? וזאת
משה צוה "וכן ח') פרק מלכים (הל' הרמב"ם כפסק-דין נח, בני שנצטוו
בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו
בתורה הקב"ה בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן "שיקבל וכן נח",

כו'".
כזה באופן שדווקא היות שלום, ודרכי נועם בדרכי כמובן, זה וכל
עושים כאשר ואדרבה: תקיפה, ישראל יד אין כאשר גם לפעול יכולים
גדולה בהצלחה היא הפעולה אזי - שלום ודרכי נועם בדרכי זאת

יותר.
דלעתיד לזמן בנוגע נאמרה זו נבואה לשאול: ניתן לכאורה אמנם,
נביא ישעיה, מנבואת החל - דוגמתה נבואות עוד שמצינו וכפי לבוא,
ויורנו גו' ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים "והלכו הישועה:
צריך מה לשם לטעון, יכולים שכן, ומכיון ג), ב, (ישעיהו וגו'" מדרכיו
יקויים לבוא שלעתיד לו מובטח במילא הרי - זה בענין לעסוק יהודי

בפשטות: - לזה והמענה זה? יעוד
מפי רבינו משה ש"צוה ברמב"ם ברור פסק-דין שישנו לכך נוסף
ציווי נח", בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה
אלו ביעודים מודגש זה ענין הרי התורה, ציוויי שאר כל עם יחד שניתן
הרי הוראה, מלשון תורה הוראה, הם התורה עניני שכל מכיון - עצמם
וההוראה יהודי, של בעבודתו הוראה מהווים אלו יעודים שגם מובן,
גוים "ונלוו שיהיה כדי בו התלוי כל את לעשות צריך שיהודי - היא
מצוות לקיים עליהם שפועל זה ידי על טו), ב, (זכריה ה'" אל רבים

נח. בני שנצטוו
בשלימותו זה יעוד קיום ומקרבים ממהרים זו, עבודה ע"י ואדרבה:
במעשינו שתלויים לבוא דלעתיד הגילויים ככל לבוא, לעתיד -

הגאולה. לזמן עד ועבודתינו
בנקל זאת לפעול אפשרות ישנה אלו שבימינו פעמים, כמה וכמדובר
עניני עבור גוי עם במגע לבוא יצטרך שיהודי הקב"ה סיבב שלכן יותר:
עליו לפעול יותר נקל הרי - במגע עמו בא שבמילא ומכיון פרנסה,
ויסייע הגוי יעזור מזה שכתוצאה ועד נח. בני שנצטוו מצוות לקיים

הוא. בעניניו ליהודי
נרות תוכן שכן, - חנוכה בשבת מודגש זו, בפעולה וההכרח הצורך
שאז לבוא, דלעתיד לזמן ההכנה דתרמודאי", ריגלא "כליא הוא חנוכה

ה'". אל רבים גוים "ונלוו היעוד יקויים
היעוד יקויים כאשר - האור בענין השלימות לתכלית שזוכים ועד
אחריו שאין נצחי אור הקב"ה. של אורו אורך", בא כי אורי "קומי
בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה חושך,

ממש.
ה׳תשמ״ה) טבת מבה״ח חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק שגגות. הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יח-כ. פרק הטומאות. אבות שאר הל'

א-ג. פרק אוכלין. טומאת הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

א-ב. פרק כלים. הל' טז. פרק

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

והספר הכתר הדגל,

החינוך חג - חנוכה

וכלל. כלל לשלום מפריעה לא תקיפה עמידה
סברא שישנה שומע השני הצד כאשר להיפך:

הדברים שאר וכל לאינתפאדה שגורם מה זה משהו, להחזיר
שומעים שהם מכך כתוצאה הבאים וכלל, כלל רצויים שאינם

השטחים... עתיד על לדיון מקום שיש הקודש בארץ מהיושבים
תשמ"ט) שני אדר (כ"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חיים חנוכהאורח נר להדליק
הילדים חדרי בפתחי גם

מנורת גם תהיה הילדים חדר שבפתח ונכון כדאי
הן החינוך, בעניין יתווסף שעי"ז חנוכה, נר) (והדלקת

מעט" "מקדש לחדר בנוגע והן לילדים בנוגע
ה'תשמ"ח) וישב (ש"פ

ניסא פרסומי

הנהר ליד ברנשטיין הרב
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והרקדניםעם מיטב השחקנים והרקדנים השחקנים מיטב עם המשפחה! לכל ומהנה חוויתי חינוכי מופע - החנוכה חג של המחזמר
מהמופע נהנו שכבר האלפים לעשרות תצטרפו אתם גם הזה בחג

הה
בב

תשע"ארשימת ההופעות - חנוכה תשע"א חנוכה - ההופעות רשימת

בית בכל המקדש בית

והפתרון הנוער בני בעיית
דבר על בו לקרוא וביחוד . . מכתבו לקבל לי נעם
השתתפות היא המשמחת, מהתופעה התרשמותו

הנוראים בימים חב"ד כנסת בבתי הנוער בני
שם. שהתפלל תורה ובשמחת

חשובה הכי שהבעיה כבודו עם מסכים שאני מובן
הוא הקדושה בארצנו ובפרט וארץ קיבוץ בכל

חב"ד נשיאי אשר וידוע הנוער. בו שהולך הכיוון
טרדות כמה עמוסי המקומות, ובכל הדורות בכל
הקדישו והפרט, הכלל לטובת בעבודתם ובעיות

שלבעיה הנוער וקירוב לחינוך מעבודתם גדול חלק
אחרות. בעיות וכמה כמה על קדימה דין ניתן זו
הק' בארצנו הנוכחי במצב אשר להאריך ...למותר

מפני כמה פי גדולה חשיבות האמורה לבעי' יש
מושבותיהם ממקומות העולים שנעקרו הנוסף הקו

מבוססים חיים ומסדרי בשנים מאות שם שישבו
של ככלם רובם אשר ומובן דורות, וכמה כמה משך

ת"ו, לאה"ק בעלותם ראו חדש עולם - העולים
האחרונות השנים במשך להעולים בנוגע לבד ולא
כל כנים - חשובה במדה - אלא אמורים, הדברים

ישראל. בארץ השני בדור גם האמורים הדברים
כל נפש בפנימיות כי בצדה, הבעיה פתרון לאשרנו
יצחק אברהם בני בתור ישראל, מבני ואחת אחד

ומדות תורתו ואהבת השם אהבת מושרשת ויעקב,
ומהם חסידות בספרי בארוכה כמבואר בכלל, טובות

התניא, ספר החסידות תורת של היסודי בספר
מצויה המתאימה שבהשתדלות אנו מובטחים שלכן

הטוב בדרך לכוונו הנוער על בהשפעה ההצלחה
העוסקים בכל עידוד מוסיפה זו והכרה והישר.

זו. קדושה בעבודה
ו׳תקסב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

החנוכה, של שמו לקביעת מהסיבות אחת
זה הסבר המזבח. חנוכת שם על הוא בשמו,

חנוכת לעניין ובנוסף השונים, במפרשים מובא
במדבר המשכן מלאכת כי המדרש אומר המזבח,

ראש עד חנכוהו ולא בכסלו, בכ"ה הסתיימה
המדרש, דברי לפי האבות. נולדו שבו ניסן, חודש
המזבח וחנוכת המכבים נצחון את סיבב הקב"ה
לחודש להשלים מנת על שני, בית בימי החדש

המשכן. הקמת בעת ממנו "נלקח" אשר את כסלו
טיפוסי, ישראלי צעיר כהן, אשר של סיפורו
אתר להקים עיתותיו את להקדיש שהחליט

בית בסיפור כולו כל שיעסוק מקיף אינטרנט
במיוחד. מפתיע הוא המקדש,

ומציג משנה יותר קצת לפני הושק האתר
ברחבי שנעשו מושקעות ואנימציות סרטונים

לצפות ניתן השאר בין המקדש. להכרת העולם
הראשון המקדש בבתי וירטואלים בסיורים שם

באשר המקורות פי על סקירה גם ולצידם והשני,
השלישי. המקדש בית על ידוע

הקב״ה עם ׳דיל׳
הבלתי הרעיון את להסביר אשר כשמתבקש

מסביר הוא האתר להקמת אותו שדחף שגרתי
לכל גבוהה תודעה בו מקננת קטן מגיל שכבר

את לקדם מבקש הוא וכיום המקדש ענין
הישראלי. לציבור בנושא המודעות

מאד, צעיר בגיל מהיותי "עוד מספר: הוא וכך
אותי עניין המקדש שנושא זוכר אני ילד, ממש
במשפחה המקדש. על ודיברתי חלמתי ותמיד

היה לא זה – מסורתית משפחה – באתי שממנה
שעדיף לי אומר היה שלי ואבא 'פופולארי' כך כל

תמיד אני אבל ריאליים... דברים על לדבר
המקדש. לנושא נמשכתי

באשדוד. להתגורר ועברתי התחתנתי כשנה, לפני

והחלטתי עבודה לי הייתה לא הזה בשלב
את ישקיע אני ה': עם 'דיל' מעין לעשות

המקדש להכרת אינטרנטי מיזם להקמת זמני
שקרה. מה באמת וזה לפרנסה... לי ידאג והוא
קיבלתי גם ובסוף המיזם על לעבוד התחלתי

עבודה". הצעת

לעזור רוצה היפני גם
הכולל ומגוון רב חומר מגלה באתר קצר סיור
שנאספו המקדש בנושא וסרטונים אנימציות
מבתי אחד כל על העולם. מכל כמעט ידו על
וירטואלים "סיורים" למצוא ניתן המקדשות

כבר. שנערכו מחומרים אסף הוא שאותם
את "למשל מספר: הוא המענינים מקורותיו על

וגילתי הרשת על מצאתי ראשון בבית הסיור
המתגורר יהודי, שאינו יפני הוא אותו שבנה שמי

נוח). לתיבת דומה סיור גם בנה (שאגב, בקנדה
הוא המקדש, נושא להכרת שזה לו כשהסברתי

בית את לבנות רוצים אתם "אם לי ואמר התלהב
חלק אגב, לכם"". נועד החומר כל – המקדש

בעצמו. אשר על-ידי נבנו באתר מהאפליקציות
המקדש. בנושא באתר רב חומר "איגדנו

מקובר הרב של מקצועיים חומרים שם יש
ואנשים שני בית את שמציגים המקדש, ממכון

תגובות המון קיבלתי מאד. מהם מתרשמים
לראות מאד מתרגשים שהם כתבו אנשים לאתר.

וויזואלית. מוחשית בצורה המקדש בית את
מושלמת בצורה להבין כדי מספיק לא זה אמנם
המקדש בית של הממשית והגדולה האושר את

היה מה ולהבין לחוש לאנשים נותן זה אבל
את "לפתוח היא המטרה המקדשות. בביתי

להם ולתת לגולשים הראש"
מדובר מה על ולהבין לנסות

בית בנין על יום כל כשמתפללים
העתידה. והגאולה המקדש

מתחבר הכל
התחבר הגאולה נושא כי מעניין
האקדמיים בלימודיו גם לאשר

בחר הוא פרטית" ב"השגחה באוניברסיטה.
והעולם המזרחנות בתחום התואר את לעשות
של ההגעה על שם למד הוא השאר בין הערבי.
ניתן כיצד גילה הוא בעבודתו למכה, הערבים
שקישר מה אחת. בעיר איש מיליון שני לשכן
לרגל לעלייה - כמובן להבדיל, - מיד וחיבר

ממש. ומיד תיכף נזכה לה לירושלים
את האתר באמצעות לקדם מקווה הוא לדבריו,
לנושא בישראל הציבור של הכללית המודעות

המקדש. את ובנין הגאולה
ומיד תיכף לראות לזכות מקוה כבר הוא ובעיקר

המקדש בית "שיבנה הייעוד קיום את ממש
בימינו". במהרה

בכתובת: האתר את למצוא ניתן
http://www.beit-hamikdash.co.il
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