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טמאו השני, המקדש בבית להיכל שנכנסו היוונים
בית מלכות כשגברה שבהיכל. השמנים כל את

של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי
ונעשה אחד, יום אלא לדלוק כדי בו היה שלא שמן,

חג נס סיפור כאן עד ימים. שמונה ודלק נס בו
סימני כמה אחריו מותיר כשהוא בקצרה, החנוכה

שאלה.
מוזרה בצורה נהגו המקדש לבית שנכנסו היוונים
שפכו לא גם הם החריבו, ולא הרסו לא הם למדי.

השתמשו ולא השמן את
רק בעירה, כחומר בו
השמן, כדי את פתחו

השמן את וטמאו
?? העניין מה שבתוכם.

כפי חנוכה, נס תיעוד
"ועל בנוסח שמופיע

שבסידור הניסים"
יוון מלכות "כשעמדה

ישראל עמך על הרשעה
תורתך להשכיחם

רצונך". מחוקי ולהעבירם
תמיהה. מעורר הוא גם
של בהדגשה העניין מה

היה ניתן ורצונך", "תורתך
תורה "להשכיחם יותר שגרתי בביטוי להשתמש

ומצות"?

והנסתר הפנימי הרובד
של מגמתם בהבנת נעוצה אלו, לשאלות תשובה

וחיצוני, גשמי וחורבן הרס לא היוונים. גזירות
גלוי, שאינו הרובד הפנימי, ברובד לפגוע נסיון אלא
נגד יעדם את קבעו הם שבישראל. הנסתר הרובד

בית ונשמת קדושת נגד התורה, ונשמת קדושת
מישראל. אחד כל ונשמת קדושת נגד המקדש,
לומד מישהו כאשר

החיצוני, ברובד תורה
גם או הסטורי, כספר

בהסדרת העוסק כספר
שבין הממוניים הנושאים

לזה ועם, עם ככל פולקלור כקובץ או לחברו, אזרח
ההדגשה כנגד הייתה מלחמתם היונים. התנגדו לא

הינם והמצוות תורתך, ה', תורת הינה שהתורה
רצונך. חוקי ה', חוקי

"שמן" וגם "מים" שגם מבואר, החסידות בתורת
הזורמים שהמים, אלא התורה, לחכמת רומזים

שבתורה הנגלה לרובד רומזים הארץ פני על בגלוי
רומז הזית פנימיות בתוך המצוי השמן ואילו
ועד דאורייתא דרזין רזין התורה, לפנימיות

הנשמה ועצם לפנימיות
יהודי. שבכל

התעוררו זו בנקודה
במסירות החשמונאים
ושואבת הנובעת נפש,

מנקודת כוחה את
הקב"ה, של החיבור

השמן זה והתורה, ישראל
הפך זה היה שבנשמה.
עמוק שמצוי קטן שמן
יהודי. כל של בנשמתו
ששום הנשמה, עצם

אינה שבעולם טומאה
לטמאה. יכולה

הנשמה עצם
בחשמונאים, רוחני שמן פך אותו משהתגלה

כפועל בהיכל התגלה ביוונים, למאבק בצאתם
הצליחו שלא קטן שמן פך גשמי, פך אותו גם יוצא,

פנימיות לימוד דווקא ברורה: וההוראה לטמאו.
החל שבתורה, השמן החסידות תורת זו התורה,
נשיאינו, רבותינו ספרי וכל קדישא התניא מספר

ליקוטי המשיח: מלך שליט"א הרבי של לתורתו עד
קודש אגרות התוועדויות, מאמרים, שיחות,

חדשה מ"תורה טעימה המהווים מלכות, ודבר
את להאיר ביכולתו זה לימוד דווקא תצא", מאיתי

המצוות. בקיום להידור גם ולהביאנו פנימיותנו
אלקותו פנימיות גילוי לידי שמביא הוא זה לימוד

בעולם כאן ית' ומהותו עצמותו לגילוי ועד ית',
"ונגלה היעוד כלשון והשלימה, האמיתית בגאולה

דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד
ממש. ומיד תיכף בהתגלותו

בשיקאגו תורה ספר כותבים
על הודיע בשיקאגו, חב"ד בית
כנסת בית עבור תורה ספר כתיבת
יוסי הרב שיקאגו. הגאולה" "אור
פרסם היוזמה, מאחורי העומד קליימן
מרת הנשמות: לזכות נכתב הספר כי
ע"ה שמחה וגבריאל הי"ד יפה אסתר
שי' ורוחמה הכהן ישראל נחמן בני
היהודית הקהילה כל ולאחדות קליימן

בשיקאגו.

באו״ם מצוות ו7 תניא
רבנו בבית ההתוועדות במהלך
קלי בועז הרב סיפר ,770 שבבבל

מצוות שבע הפצת 7for70 ארגון מנהל
הארגון כניסת על אומות, לשבעים
י' ביום כן כמו מוכר. באופן לאו"ם
תניא ספר הדפסת הסתיימה כסלו

יורק. בניו האו"ם בבנין

ביצהר לחייל חמה פינה
חגגו בערב כסלו יז רביעי ביום

יצהר. - תמימים תומכי חב"ד בישיבת
לחייל חמה הפינה חנוכת טקס את
הצנחן ע"ש הישיבה בבנין שהוקמה

לאחר ז"ל. רוטנברג ישראל בועז
המשתתפים פנו המרשים האירוע

הגאולה חג להתוועדות הישיבה למבנה
שולחנות סביב נואמה יחזקאל הרב עם
בשעות הסתימה ההתוועדות ערוכים,

המאוחרות. הלילה

של החיבור מנקודת כוחה את ושואבת הנובעת נפש, במסירות החשמונאים התעוררו זו בנקודה
יהודי כל של בנשמתו עמוק שמצוי קטן שמן פך אותו שבנשמה, השמן זה והתורה, ישראל הקב״ה,

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

(29.11.13) (5774) ה'תשע"ד כסלו כ"ו חנוכה, שבת - מקץ פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

השמן נקודת
יהודי שבכל

973

ותיאר כסלו י״ט בהתוועדות דברים נשא פדלון, מר הרצליה עירית ראש
ברכה כשביקש העיר, לראשות המירוץ לפני הראשון צעדו את בהתרגשות

קודש. אגרות הרוחני״ ה״פקס באמצעות המשיח, מלך שליט״א מהרבי

המשיח מלך שליט"א לרבי תודה



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

 
    
    

    
     

     
     

   
    
   

   

מלאת ליוסף היו אוצרות ג' אמרו:
הזה, פסוק של מספרים ג' כנגד בכסף,
אין כי לספור חדל כי עד מאוד "הרבה

ואחת לקורח, נתגלה אחת מספר".
לכורש, ואחת רומי) (קיסר לאנטונינוס

למשיח... שמורה אומרים ויש
טוב) לקח (מדרש

המקדש בית שיבנה לדורות, רמז
חמישה בו ויהיו בנימין, של בחלקו

שכינה, והם: שאת, ביתר דברים
מן ואש נבואה ותומים, אורים ארון,

השמים.
לדבר, רמז שני. בבית שחסרו והם

למספר עולה (14) "יד" פעמים חמש
ושם הארץ עין למקדש רמז ,(70) ע'

מקריבים ושם סנהדרין, שבעים ישיבת
אומות. שבעים כנגד פרים, שבעים
כי בני", יחנך "אלוקים אמר, זה ועל
שנאמר כמו חן לוית בו יש המקדש
הראשה האבן את "והוציא ז): ד (זכריה

יקר) כלי לה".(עפ״י חן חן תשואות

חושדין עם חלקי יהא יוסי רבי אמר
הרי לך, תדע בו. ואין בדבר אותו

מכין והיו בו ואין אותו חשדו בנימין
זכה? מה ולבסוף כתפיו, בין אותו

ידיד ונקרא בחלקו, השכינה ששרתה
לבטח ישכון ה' "ידיד דכתיב מקום של

שכן". כתפיו ובין עליו..
הגדול) מדרש (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:15 4:00 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:03 חיפה
5:18 4:18 באר-שבע
5:14 4:12 ניו-יורק

וגו' השלישי ביום נשא פרשת 
חן ֻאות ציון-תש בת ושמחי רני 

ז) יד-ד ב (זכריה לה חן
  

חלקים 5 דק', 58 ,12 שעה ג ליל :
ורביעי שלישי ביום  

שבת של חנוכה

בתוכה כוללת חנוכה", "שבת הנקראת זו בשבת
הוא שחיובה שבת זו מחד שונים. עניינים שני

הוא שחיובו חנוכה, זהו ומאידך מהתורה,
ואילו מלאכה, עשיית אסורה שבת מדרבנן.
שמצות ועד מלאכה, עשיית מותרת בחנוכה

האסורה מלאכה חנוכה, נר הדלקת היא חנוכה
בשבת.

היא בחנוכה העבודה ה': עבודת מבחינת גם כך
אור", ותורה מצוה ב"נר ה"שוק" את להאיר
ואילו ("תרמודאי"), בה' המורדים את וגם

שביתה של באופן דוקא היא השבת עבודת
ומתעלים ב"שוק", העולם ממלאכת וביטול
קדושה. בעניני רק ועוסקים דחול מעובדין

חנוכה עניני כל עם חנוכה, שבת שזו מכיון אך
יש בוודאי וכו'), התורה קריאת והודאה, (הלל
ללא וחנוכה), (דשבת העבודה אופני ב' את בה

רק הדדית, להשפעה ועד ביניהם, סתירה כל
השבת עניני מסתדרים איך - להבין שצריך

יחד? וחנוכה

בשבת? הקריבו כיצד
שבמשכן יתכן איך - בהקדים זה ויובן

- אש כהבערת בשבת, מלאכות עשו ובמקדש
השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
אתה אבל מבער אתה אי "במושבות ג) לה, (ויקהל

הקרבנות: בהקרבת או המקדש", בבית מבער
הקשורה כבשים" שני השבת "וביום ט) כח, (פנחס

ועוד. מלאכות, בכמה
הקרבנות להקרבת הטעם מהו להבין ויש

אז: אסורות המלאכות כשכל בשבת,
ששת "כי הוא בשבת מלאכה איסור טעם

וינח גו' הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים
החסידות: ובלשון ט), כ, (יתרו גו'" השביעי ביום

מעולם שמתעלים העולמות עליית הוא בשבת
דווקא מלאכה. עשיית אסורה ולכן המעשה,

יעשו השבת שביום יתכן כיצד כך, משום

ומקדש?! במשכן מלאכות
שביתה להיות צריך "במושבותיכם" ואם

"וינח של העלי'ה שם נרגש כי בשבת, ממלאכה
צריך שהי'ה בוודאי הרי השביעי", ביום ה'

עשו ואעפ"כ - ומקדש במשכן נרגש להיות
מלאכות! כמה שם

שונה - שמים מלאכת
במשכן שהמלאכות מובן, גופא מזה

בכלל, דמלאכה גדר באותו אינם ומקדש
והביאור בשבת). (האסורה "במושבותיכם"

כי הוא, בשבת מלאכה איסור טעם בזה:

למעלה ועומד בראשית, ממעשה "נח" הקב"ה
העולם מעניני

שהם - שמים למלאכת בנוגע כן שאין מה
במעשה (שנבראו העולם מעניני למעלה

כמחז"ל בשבת, גם שישנם מובן - בראשית)
אבל שבת עולמו "ממלאכת י"א) פרשה רבה, (בראשית

צדיקים". ממלאכת לא
היתה שם ומקדש, במשכן החידוש וזהו
שלמעלה אלקות וגילוי השכינה השראת

השבוע) ימי (בכל הי'ה ששם והיינו, מעולם.
כמשכן, שהיו המלאכות ולכן דשבת, הגילוי

אם כי עולמו", "מלאכת של בגדר אינם
שבת שדוחה רק שלא שמים", "מלאכת

התוכן זהו - אדרבה אלא בשבת, ומותרת
מעולם. שלמעלה אלקות גילוי דשבת:

(חינוך חנוכה לעבודת בנוגע גם יובן כן כמו
מישראל), ואחד אחד שבכל הפרטי המקדש
גם להאיר - ועד ואור, והולך דמוסיף באופן

חנוכה: שבת - השבת ביום החוץ את

עשויה מלאכתך כל
מעין מאיר המקדש) חנוכת (ע"ש בחנוכה

- המקדש דחנוכת ובפרט דביהמ"ק, הגילוי
שמים". "מלאכת מעולם שלמעלה אלקות גילוי

- בשבת חנוכה: בשבת בהדגשה בא והדבר
שביום הפירוש ואין עשוי'", מלאכתך "כל

"מלאכתך" ע"י הבאים הענינים חסרים השבת
שישנם אלא, החול, בימי האדם) (מלאכת
עבודת ע"י באים אינם אבל בשלימותם,

ש"עשוי'ה" אם כי - "מלאכתך" האדם, ויגיעת
תשמ״ח) חנוכה מקץ, שבת שמים"".משיחת "מלאכת מלמעלה,

מלך דבר

מקץ-חנוכה פרשת

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

ז"ל יצחק ב"ר יוסף ר'
אלגבע

ה'תשע"ד כסלו י"א נלב"ע
והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי
בורדוגו ורעיתו שיחי' שלום להרב

חיחי' חנה מרת הבת לבוא
ב"ג עם שידוכים בקשרי

פור רחמן למשפחת שיחי' אמיר הת'
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

טוב מזל ברכת

מאוד הרבה הים כחול בר יוסף ויצבור
מט) מא, (מקץ

בנימין באמתחת הגביע וימצא
יב) מד, (מקץ ידות חמש בנימין... משאת ותרב

מד) מג, (מקץ



הינה המשימה, במילוי עקשנות
הנדרשות היסוד מתכונות אחת

בתנאים אחד כל שליח. מכל
על נמצא. הוא בהם במיוחדים

בחנוכה כזו, בעקשנות מאלף שיעור
מענדל מנחם הת' מספר תשע"א,

כבחור תקופה באותה שלמד קדוש
בניו ,"770" חיינו בבית בישיבה

יורק.

עצמי על קבלתי שנה, "באותה
דמי לחלוקת הדרוש את לארגן
מלך שליט"א הרבי של חנוכה

הרבי נוהג החנוכה במהלך המשיח.
ישראל כמנהג המשיח, מלך שליט"א

חנוכה". "דמי לחלק
עצמה החלוקה

ראשון ביום מתבצעת
החנוכה, ימי שבתוך

"דולר חלוקת עם יחד
לשליחות ברכה"

הקדושה. מידו מצוה,

חלוקה במסגרת
כל מקבל זו חגיגית
פלסטי נרתיק אחד,
בגדול מודפס עליו

המשיח, וימות .. שנת "חנוכה
דולר, של ומטבע הדולר שטר בתוכו

זה. למעמד כיאה כמובן, חדשים

בנימינסון בת' פגשתי חנוכה לקראת
בשנה הנושא על אחראי שהיה
אשכח שלא בפני וציין שעברה,

חדשות. ומטבעות שטרות להזמין
להשגה". קל לא זה האישי "מנסיוני
שטרות מהבנק, הזמנתי ואכן, אמר.

מטבעות. וכן חדשים

חנוכה, של שני נר שישי, ביום
חבר עם במנהטן, לבנק נסעתי

טוב דובר ואינני היות כ"מתורגמן"
ההזמנה, לקבל נסענו אנגלית.

להתבצע אמורה החלוקה כאשר
רביעי נר כסלו כ"ח ראשון ביום

שישי יום מאוד, הזדרזנו חנוכה. של
ביותר. קצר הינו זו בתקופה

לבנק הגענו סביר זמן בתוך
קיבל הפקיד .(37 באיזור (טיטיבנק,

את לו הגשתי באדיבות. אותנו
המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

מחלק עצמו שהוא לו, אומר כשאני
חנוכה" כ"דמי הקרוב ראשון ביום
שהזמנו. והמטבעות הדולרים את

ההזמנה שאכן בפנינו אישר הפקיד

מטבעות רק יש אבל... התקבלה,
אין!!". – חדשים שטרות חדשות,

את לנו והביא הלך הפקיד
שולחנו. על אותם והניח המטבעות
היות אבל מצטער, "אני לו אמרתי

אני שטרות, גם מראש והזמנתי
אחרת, חדשים. שטרות מבקש
מאוד הייתי מכאן". יוצא אינני

שישי יום זה שהיה העובדה נחרץ.
שליט"א הרבי ע"י כשהחלוקה

לא ראשון, ביום היא המשיח מלך
ברירה. לי הותירה

את הביא הוא מסויים בשלב
והסבירה שחזרה הסניף, מנהלת

להם אין שפשוט לי
חדשים. שטרות כרגע
לחברי ואמרתי חזרתי

שאני לה שיסביר
בלי מכאן יוצא לא
החדשים, השטרות

שהזמנתי. כפי

הזהירה המנהלת
להביא שתיאלץ

לחברי אמרתי שוטר.
להביא יכולה שהיא
כמה לאחר יוצא. לא ואני שוטר

לאחר אז גם אבל שוטר. הגיע דקות
לנו, שנגרם העוול את לו שהסברתי
עד מכאן יוצא לא שאני לו אמרתי

חדשים. שטרות את שנקבל
נזכרה לחוצה, דיי שהייתה המנהלת

שטרות מקום באיזה לה שיש
התעקשתי להביאם. ופנתה חדשים
כי גיליתי ואכן השטרות את לבדוק
לה החזרתי ישנים. בשטרות מדובר

שיסביר מחברי ובקשתי השקית את
יוצאים לא שאנחנו נוספת, פעם לה

חדשים. שטרות בלי

שאחד נזכרה המנהלת לפתע
דולרים עם עובד הבנק, מלקוחות
שיתקשר מהפקיד ובקשה חדשים,

שיש התברר אכן העניין. את ויבדוק
ואף עבורנו שנדרשה הכמות את לו

להביאם. הזדרז

שטרות בידנו היו דקות בתוך
בדקות לחזור הספקנו ב"ה. חדשים,

נרות הדלקת לפני האחרונות
לעבור זכו ראשון, ביום החנוכה.

חנוכה" "דמי ולקבל יהודים מאות
המשיח, מלך שליט"א מהרבי

השליחות. למילוי בעקשנות ספוגים

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
          
            
           
         
        



והשפעתם - חנוכה נרות
נח בני על

להאירר חנוכה, בנרות הטמון זה עיון
נוגע אינו - שבחוץ החושך את
לאומות גם נוגע אלא ישראל, לבני רק
גם לפעול צריך חנוכה נר שהרי העולם,
השייכת אומה", "שם - "תרמודאי" אצל

העולם. לאומות
עליהם שפועלים עי"ז כיצד? וזאת

ח') פרק מלכים (הל' הרמב"ם כפסק-דין נח, בני שנצטוו מצוות לקיים
מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה צוה "וכן
הקב"ה בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן "שיקבל וכן נח", בני שנצטוו

כו'". בתורה
כזה באופן שדווקא היות שלום, ודרכי נועם בדרכי כמובן, זה וכל
עושים כאשר ואדרבה: תקיפה, ישראל יד אין כאשר גם לפעול יכולים
יותר. גדולה בהצלחה היא הפעולה אזי - שלום ודרכי נועם בדרכי זאת
דלעתיד לזמן בנוגע נאמרה זו נבואה לשאול: ניתן לכאורה אמנם,
נביא ישעי'ה, 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
היא וההוראה יהודי, של בעבודתו הוראה מהווים אלו יעודים שגם מובן,
רבים גוים "ונלוו שיהי'ה כדי בו התלוי כל את לעשות צריך שיהודי -
נח. בני שנצטוו מצוות לקיים עליהם שפועל עי"ז טו), ב, (זכריה ה'" אל

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

הגאולה. לזמן עד
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
חושך, אחריו שאין נצחי אור הקב"ה. של אורו אורך", בא כי אורי "קומי

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
ה'תשמ"ה) חנוכה, - מקץ פרשת (שבת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומושב משכב מטמאי הל'

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו פרק

ז. פרק

ולוה. מלוה הלכות
. י-יב פרקים

. יג-טו פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד פרקים

כה-כז. פרקים
ונטען טוען הלכות

. א-ג פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חנוכה דמי נס

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש
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'

קדוש מענדל מנחם



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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי

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

של בציון קדמי ר'
הרב ושו"ע התניא בעל

יד מושיט בפיליפינים חב"ד בית

הכשפים בענין
וכו' כשפים מכשפים בעניני ומזכיר שתולה ומה

בטחונו ויתחזק וכל, מכל לגמרי מזה דעתו יסיח הנה
בהשגחה אחד אחד כל על המשגיח יתברך בהשם

את וכן שלו התפילין את לבדוק שצריך אלא פרטית,
בדירתו, המזוות

איזה יפריש בבקר התפילה לפני חול יום ובכל
בשבת וגם בבקר, הפילה ולאחרי לצדקה, פרוטות

כפי - חדשי תהילים השיעור יאמר טוב ויום קודש
. החודש לימי התהילים שנחלק

ה׳תתקמב) (מאגרת

בליטות בלי דיבור תענית
במרץ להתעסק צריך לראש לכל -הנה תיקון אודות

כשרה, אשה עם שידוך בענין
אומרת זאת בזכרונו, חקוקים תורה דברי ושיהיו

כל ועל משניות פרקים איזה ומהם פה, בעל שידעם
... קדישא תניא מספר אחד פרק פנים

אבל בזה, וכיוצא דבור של תעניתים בעניני ינהג וכן
שזהו ושתי' מאכילה תענית עיניני בתכלית מושלל

החסידות, טוב, שם הבעל תורת היפך
שכתוב מה פי על הוא דבור של בתענית וכוונתי
פשוט ע"ב,אבל עמוד סוף מוהר"ש תולדות בספר

ירגישו שלא והרגשה, בליטה בלי להיות שצריך
, הרואים

כן גם גדול הכי במרץ להשתדל עליו המתאים ובאופן
הקודש טהרת על ישראל ובנות בני חינוך לעניני

ה׳תתקמב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בפיליפינים שהכתה "האיאן" הטייפון סופת
קשות תוצאות הותירה כשבועיים, לפני

ללא אלפים ומאות הרוגים אלפי של ביותר
וכפרים שהוצפו שלמות ערים גג, קורת

בעקבותיה הביאה גם אך לחלוטין. שנמחקו
משלחות בדמות מרגשים, אנושיים גילויים

העולם. מרחבי וסיוע עזרה
זו, קשה בשעה שנחשפו הגורמים אחד

הפיליפינים, בירת במנילה חב"ד בית הוא
הרבי שליח לוי, יצחק יוסף הרב בראשות

המשיח. מלך שליט"א
ההרסני הוא "הייאן" הטייפון הערכות, לפי

תחילת מאז בפיליפינים שפגע ביותר
בדרום־מזרח טרופיות סופות של התיעוד
של בעוצמה רוחות עמו הביא הוא אסיה.

קמ"ש, 275 עד של ומשבים קמ"ש 235
נראו כמוהם מטרים, 15 של בגובה גלים

מ"מ 400 ולפחות ,2004 בשנת בצונאמי רק
באזור היו בנפש הנפגעים רוב גשם. של

וכ-630,000 נעדרים עדיין מאות טקלובן.
מבתיהם. נעקרו הרשויות לפי

מישראל למשפחות מידע מרכז
שהותירה האסון מימדי הוודע עם מיד

חב"ד בבית נערכו הקשה, הסופה אחריה
יוסף הרב לנפגעים. סיוע ולהגיש לצאת

ומתנדבים פעילים קבוצת ארגן לוי יצחק
באיזור לאיים שיצאה סיוע, למשלחת
רכבים בליווי יצאה המשלחת האסון.

שחולקו חירום, וציוד מזון בסלי גדושים
בלב שהודו לנפגעים, אישי באופן ידם על

במקביל, המשיח". של ל"מלאכים נרגש
של הקליטה בשלבי לסייע חב"ד בית פועל

מישראל. שהגיעו הגדולות הסיוע משלחות

את גם ניתק הסערה, שיצרה העצום ההרס
שנפגעו. האיים מאיזור התקשורת אמצעי
גם מידע כמרכז חב"ד, בית שימש מעתה

שיקירהן הישראליות המשפחות עבור
עימם. קשר איבדו במדינה השוהים

בישראל, כאן התקשורת לאמצעי בראיון
שנעשה הגדול המאמץ את לוי הרב ציין

באיזור ישראלים לאתר חב"ד, בית ידי על
השי"ת בחסדי כי התברר ב"ה ואכן האיים

המטיילים ואותרו יהודים, נפגעו לא
הישראלים.

זק״א משלחת עם גם
האסון, מימדי התבררו זמן, שחלף ככל

אלפים למאות סיוע בהגשת הדחוף והצורך
אלפי ועשרות כל וחסרי עירומים שנותרו

הפצועים.
מישראל יצאה ההרוגים, ריבוי לנוכח

במתנדבים. מתוגברת זק"א מטעם משלחת
התארחה הבירה, למנילה הגעתה עם

במהלך בפיליפינים חב"ד בבית המשלחת

שנפגעו לאזורים יצאו ובמוצ"ש השבת,
המקומי חב"ד בשליח מלווים כשהם

לסייע מרצו בכל שנרתם לוי יוסי הרב
רב, ציוד איתה לקחה המשלחת לפעילותה.

חילוץ, ציוד ראשונה, ועזרה רפואי ציוד
חברת רב. מזון גם כמו בגופות לטיפול ציוד

הומאניטארית כמחווה סייעה "אל-על"
הציוד. בהטסת

הייתה המשלחת של הראשונה תחנתה
קשות. שנפגעו האיים אחד "מנפסקו", באיי

לחלוטין. כמעט נחרבה במקום העיירה
האי, של השריף עם ראשוני סיור לאחר

מקומיים, בסיוע המשלחת חברי אילתרו
החללים רוכזו לשם חללים" ריכוז "תחנת
בהוראת ההריסות, מתוך שחולצו הרבים
חללים. למאות אחים קבר נחפר השריף

חב״ד בית של ההצלה נס
מספר לוי יוסי הרב והכאב, הצער עם יחד

באיזור, שהתרחשו הגדולים הניסים אחד על
סיטי בסבו חב"ד בית של הניסית בהצלתו

בני מצוות שבע בהפצת (כולל באיזור שפעל
של סגירתו הסערה. לפני מה לזמן עד נח)

הצילה למעשה טכניים, מטעמים חב"ד בית
בו להיות אומרים שהיו הפעילים ואת אותו

תקופה. באותה
סוחטת חב"ד, בית של הנוכחית הפעילות

לנוכח הכספיים. האמצעים מירב את
לכל נרגשת, בקריאה לוי הרב פנה זאת,

חשובה בפעילות חלק ליטול המעוניינים
פיליפינים חב"ד לבית תרומה באמצעות זו,

www.chabad.ph/donation.php
הגאולה עדי המצטרך בכל ויתברכו

והשלימה. האמיתית

הסופה ניצולי ילדים עם לוי יוסי הרב

ב"חומש" חנוכה
היהודית הנוכחות לחיזוק

בשיתוף אי״ה יתקיים בחומש, ובמיוחד השומרון בצפון
(5.12.13) טבת ב׳ חמישי, ביום תחילה״, ״חומש מטה
השומרון. בצפון לימודי סיור חנוכה,) של (באחרון

שומרון, שבי הישוב אל הארץ, ברחבי מוקדים ממספר היציאה
(סבסטיה) העתיקה שומרון תל אל המשתתפים יצאו משם

חומש. לישוב יעלו ואח"כ
.052-699-4770 לפרטים: הבטחון. כוחות בתיאום הטיול

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com
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