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עושה לנו.  צו השעה לפרסם את הניסים שהקב"ה
לכל לראש, עפ"י דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, 

יש בזה עניין של הכרת הטובה כלפי "מי שעשה 
ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", בפרט בימי 

החנוכה ש"נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו 
מבחוץ - וכדברי רש"י "משום פרסומי ניסא".

אחד מהניסים העכשוויים המתרחשים בשנה זו, 
הינו נס ברכת הארץ של שנת השמיטה הנוכחית ויש 

לפרסמו ככל שיותר. 
שנת שמיטה, בה חל הציווי 

מעבודת השדה,  לשבות
מציבה אתגר אמוני לא קטן 

- פרנסה מניין? וכלשון 
ַמה- "ְוִכי תֹאְמרּו, הפסוק
ֵהן  ַהְּׁשִביִעית: ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה

ֶאת ֶנֱאסֹף ִנְזָרע, ְוֹלא ֹלא
ְּתבּוָאֵתנּו"?

עונה הקב"ה לכל עושי
ֶאת ִּבְרָכִתי  דברו: "ְוִצִּויִתי

ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית; ָלֶכם, ַּבָּׁשָנה
ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים" ֶאת-ַהְּתבּוָאה

(ויקרא כ"ה).

יש קבלות
למושב מבוא חורון במטה 

בנימין, שהשבית לרגל שנת 
השמיטה את ענף גידולי 

השדה בהיקף של אלפי דונם, 
יש על זה קבלות.

– תשס"ז,  השישית הקציר בשנה כבר לפני עונת
כתבו מרכזי ענף גידולי השדה לחברי המושב, על 
ה' המיוחדת בגידולי השנה  בטחונם בקיום ברכת
השישית, דבר שיהווה קידוש שם הבורא יתברך.

חלפו כחמישה חודשים, היבול נאסף והנס המובטח 
אכן התרחש, כפי שדיווחו במכתב מערב חג האסיף: 

"מתוך תחושת כבוד 
והערצה לתפילותיכם, 
בשמים. אנו  שנשמעו

לפניכם  לתאר מבקשים

את ההצלחה המיוחדת של שנת הגידולים תשס"ז. 
זרענו כ-20 טון זרעי חיטה וקיבלנו יבול של 800 

טון - פי 40! (הכל נוצל למצה שמורה). זרענו 
חימצה, וקיבלנו 165 טון יבול - פי  3.8 טון זרעי
42.6! ובמחיר טוב במיוחד. זרענו 250 קילו זרעי

תירס, וקיבלנו 540 טון, וזו תוצאת יבול גבוהה מכל
השדות שנקצרו השנה... מנהלי המפעל ציינו לשבח 

גם את טיב התירס והפחת הנמוך.
באופן מובהק ההוצאות על 

הגידולים היו קטנות מהרגיל, 
היו פחות מזיקים ולכן פחות 

ריסוס, פחות הוצאות מים 
וכו'. היבול המבורך והמחירים 
הטובים ששולמו, הובילו לכך

שהרווח נטו מהגידולים ביחס 
לשנה רגילה עומד כמעט פי 
ה'  שלושה, ממש כהבטחת

בספר ויקרא... למען דעת כי 
ה' הוא האלוקים, אין עוד 

מלבדו".

הגדול לנס עד
בדבריו מציין הרבי שליט"א 

מלך המשיח, כי פרסום 
הניסים נוגע לגאולה 

האמיתית והשלימה, שהרי: 
"ביקש הקב"ה לעשות חזקיה 

משיח, אלא שמידת הדין 
טענה "חזקיה שעשית לו 
כל הניסים הללו (שניצל 

מסנחריב ונתרפא מחוליו) ולא אמר לשירה לפניך 
תעשהו משיח?

מכאן ש"דבר נכון ביותר הוא לעסוק בעניין של 
"פרסומי ניסא", לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, 
ובכל מקום ומקום - את הניסים שהקב"ה עושה 

עימנו, מתוך ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית 
והשלימה", וכל זה מתוך בטחון אשר עוד בחג 

חנוכה זה של שנת תשס"ח, נזכה לנס הגדול של 
השלישי בהתגלות הרבי שליט"א  המקדש חנוכת בית

המשיח תיכף ומיד ממש. מלך

בעיצומו חנוכה מבצע
 בימים אלו, ימי החנוכה, פועלים

שליט"א מלך המשיח שלוחי הרבי
חנוכה".  רחבי העולם ב"מבצע בכל
הפעילים מדווחים על הצלחה רבה 

חיובית מצד כל חלקי הציבור  והיענות
במסגרת המבצע, מחולקים רבבות  ב"ה.

אלפי חנוכיות ענק  חנוכיות, מודלקים
אלפי  במרכזי הערים ומחולקים מאות

המשלבים את בשורת  הסברה עלוני
הגאולה.

צדקנו משיח פני לקבלת
חב"ד בארץ הקודש,     מרכז ניידות

החנוכה הקרוב את שיירת יפעיל החג
משיח צדקנו  הטנקים לקבלת פני

מיום  השיירה תנוע - הרבי שליט"א.
יום שלישי תוך  ראשון הקרוב ועד

שהיא תעבור במרכזי הערים מצפון 
עיר תתקיים  ועד לירושלים. בכל לדרום
בערב  8 בשעה א' הדלקה מרכזית. (ביום
תתקיים התוועדות בכפר חב"ד). פרטים 

בטלמסר: 054-534-8807. נוספים

שיירות הגאולה
המרכזית המאורגנת     לצד השיירה

חב"ד מפעילים מוקדים ע"י ניידות
שיירות לפרסום בשורת  חב"דים רבים
השאר מתקיימת  והגואל, בין הגאולה
שטח באיזור  יחודית של רכבי שיירה

יהודה והמרכז. לפרטים על מסלול 
השיירה ותרומות: 050-770-5620.

את  לפרסם ומקום מקום בכל ניסא״, בעניין של ״פרסומי לעסוק הוא ״דבר נכון ביותר
והשלימה״ ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית מתוך עימנו, עושה שהקב״ה הניסים
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פלורידה, מרכיבים הפעילים - משיח״ על גג ״מרכז
לאלפים את החג שתפרסם את חנוכיית הענק

ניסא' 'פרסומי

לפרסם את
עכשיו הניסים
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במצרים שבר כי יעקב וירא
א) (בראשית מב,

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

(מדרש תנחומא)צדיקים.

לך רחמים יתן ש-ד-י וא-ל
(בראשית מג, יד)

לומר ליסורים שעתיד מי יעקב, כך אמר
יאמר ליסורי די. (מדרש רבה) די, הוא

האדם  על הבאים עוד שהיסורים וי"ל
החמישי  והמין  פנים..  מחמישה הם 

במלך  שנאמר מה וכן הדור..  על  להגן 
נשא ומכאובינו  "אכן חלינו הוא המשיח
די,  ליסורין  לומר  שעתיד מי סבלם"..
לעת קץ בעת הגאולה והתחיה.  זה

תואר) (יפה

 זאת חנוכה
נכללת גם הנתינת- השמן בחנוכה בנס

לשלימות  שטבע העולם יהי'ה ראוי כח
- כיון שנס השמן הוא  העתידה הגאולה
והדליקו  פך אחד של שמן.. ש"מצאו.. 
ימים", היינו, שמצד טבע  שמונה ממנו
אפשרות להדלקת המנורה  העולם היתה
קבעו היו"ט  ולכן ימים, שמונה במשך
שמונה  בו  ושידליקו  ימים,  לשמונה
נעשה  העולם שבזה נרמז שטבע נרות,

לבוא. לשלימות דלעתיד ראוי
ה'תש"נ) פרשת מקץ (שבת

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:15  4:00 ירושלים 
5:16  4:14 תל אביב 
5:14  4:03 חיפה 
5:17  4:18 באר שבע 
5:13  4:10 ניו יורק 
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בחנוכה והטבע הנס

איזה  על וכוונתה, חנוכה"? שואלת הגמרא, "מאי
החנוכה? ותשובתה:  נס קבעו את שמונת ימי
מצאו אלא  לא למקדש חשמונאים כשנכנסו

בחותמו של כהן גדול,  אחד של שמן חתום פך
והדליקו  נס בו אחד, נעשה שהיה בו להדליק יום

ימים. שמונה ממנו

לילה  שבפך היה כדי כיוון ה'בית-יוסף' שואל
שבעה לילות  אחד, ואם כן לא נעשה הנס אלא
שעצם מציאת פך  - ומהתירוצים ולא שמונה?

היום הראשון. של השמן, הוא הנס

וכמה מפרשים אין מביאים תירוץ זה,  כמה
בפרט  גלוי, נס השמן אינה פך מציאת וטעמם:

היה בו אלא  בהשוואה לנס ההדלקה "שלא
והדליקו ממנו שמונה ימים"  . . להדליק יום אחד
היות  טבעית בסיבה ועד שניתן היה לתלות זאת
בתוך הקרקע ולכן לא הבחינו  מוצנע והפך היה

בו היונים ולא טמאוהו.

טבע או או נס
הנס כך את הקב"ה ולכאורה: למה עשה

כדבר  השמן תהיה פך מציאת שתחלתו, דהיינו
רצון הקב"ה  אם גלוי: נס יהיה טבעי והמשכו
היתה צריכה להיות גם ההתחלה בנס  - בנס

השמים), ואם רצונו שיהיה  מן (שירד פך שמן
צריך להיות כן בכל הימים  טבעי - היה זה כדבר

טהור בכמות  זה, על ידי שימצאו שמן שלאחרי
ימים?! שתספיק (בדרך הטבע) לשמונה

מאדמו"ר הזקן,  ויש לבאר זה בסיפור
והשולחן-ערוך, בעת מאסרו,  התניא בעל

ביקש מהפקיד  לנהר, שכשהעבירוהו אל מעבר
לקדש הלבנה  שיוכל שיעצור את הספינה כדי

ירצה  הזקן שאם רבינו לו מעומד, וכשסירב, אמר

הוא יעמיד הספינה בעצמו, וכשזה עמד בסירובו, 
עדיין לא  עמדה הספינה מלכת, אך רבינו הזקן
המשיכה הספינה ואז  כך אמר את הברכה. אחר
הספינה,  את הפעם מהפקיד להעמיד ביקש עוד

קידש  אז עצר את הספינה ורק הפקיד הפעם
רבינו הזקן את הלבנה.

ישראל של חיבתן להראות
יכול היה לעצור את כיון שרבינו הזקן ולכאורה,

זאת?  שיעשה ביקש מהפקיד הספינה - למה
שכבר העמידה באופן נסי - מדוע לא  ולאחר

ברך מיד אלא המתין עד שהפקיד יסכים לעצור 
את הספינה?

בדרך  להיות מצוה צריך ידוע שקיום והביאור:
קיום המצוה  רק נס), ולא (ולא בדרך הטבע

המוכרחת למצוה צריכה  אלא גם ההכנה עצמה,

הזקן  רבינו ולכן רצה הטבע, להיות בדרך
ההכנה  מרצונו, כדי שגם שהפקיד יעמיד הספינה

השמן  בדרך הטבע. כך גם בנס למצוה תהיה
שעל פי דין  השמן (אף מהטעמים לנס בחנוכה:
כיון שטומאה הותרה  בשמן טמא מותר להדליק

בציבור) - כדי להראות חיבתן של  דחויה או
טהור. ישראל שמקיימים המצוה בשמן

כיון שהמצוה וההכנה להדלקת המנורה  אמנם,
צריכה להיות (כבכל המצוות) על פי דרך הטבע, 
כשהקב"ה עושה נס כדי להראות חיבתן  גם לכן,

בשמן טהור, הרי הוא  שמדליקים ישראל של
יוכל להיות  המצוה עושה את הנס באופן שקיום

בשלימות. המצוה בדרך הטבע, שאז קיום

לגאולה מוכן טבע העולם
ביום הראשון באופן היתה התחלת הנס ולכן
מונח  אחד של שמן שהיה פך שמצאו טבעי,

בחותמו של כהן גדול, ולא באופן שירד פך שמן 
דומה. מן השמים או באופן ניסי

שבהם היה  זה וגם בשבעת הימים שלאחרי
לשמן זית טבעי: הן  בהקשר זה גלוי - היה נס
השמן הרי בכמות שהנס היה שניתוסף לדעות
התוספת הייתה - שמן זית טבעי. וכן לדעות 
באיכותו לכן דלק שמונה ימים, הרי  שניתוסף

טבעי. שהיה זה שמן זית
ענין  מודגש השמן דחנוכה ניכר שבנס מכאן

קיום התורה  כללי ועיקרי בנוגע לכללות
שטבע העולם יהי'ה  ומצוותיה - שהקב"ה עושה

באופן הראוי ומוכשר ויסייע לקיום התורה-
הנרות, זה  שמונת של זה והמצוות. ועד שבנס

ראוי לקיום המצוות  שטבע העולם נעשה מודגש
והשלימה. בתכלית השלימות, בגאולה האמיתית
תש"נ) פרשת מקץ, (עפ"י שיחת-קודש שבת

דבר מלך

השבת לוח
מקץ פרשת

חנוכה - שבת פרשת מקץ

˜È'ˆÙÂ˜ ‰„Â‰È Ï‡ÈÁÈ 'לר
שיחיו  ‰Î¯· ‰ÙÈ ‰·ÂË וזוגתו
בצבאות ה' - החיילת להולדת הבת

כסלו ה'תשס"ח י"ז - תחי' ‡˜˘ÂÓ ‰ÈÁ
טובים  חופה ומעשים יגדלוה לתורה,
מלך המשיח שליט"א נחת לרבי מתוך

ברכת  מזל  טוב
דב חיים ‰¯· אליהו
יעקב גרמיזה Ô·

Á"Ò˘˙ ÂÏÒÎ· Ê"È Ú"·Ï
 ,ÌÎÂ˙· ‡Â‰Â "¯ÙÚ ÈÎÂ˘ Â¯Â ÂˆÈ˜‰"Â
ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ‡"ËÈÏ˘ È·¯‰ ˙ÂÏ‚˙‰·

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

גלויים! ניסים
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
לברכה: 03-658-4633 חייגו

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

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 שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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



  כותרות העיתונים בשבוע שעבר,
דיוחוו על מהפיכה בשומרון. ראש 
המקומית החדש שנבחר,  המועצה
נבחר כנראה גם  מר גרשון מסיקה,

בזכות עמידתו הבלתי מתפשרת 
בכל הנוגע לויתורים או מגעים 

הישובים. של בנושא פינוי חלילה,
אלו, בהם מוכנה  ובימים

הכל, הרי  את למכור הממשלה,
היוו למעשה, מלחמה  הבחירות,

בלתי רישמי. באופן על הבית
כתבי העיתונות שסיקרו  גם

את הבחירות, ציינו עובדה זאת 
בהבלטה, תוך שהם מדגישים, כי 

לא! הציבור אמר למעשה:
הנהגה  להנהגה הקודמת, לא

קטיף שבעת המאבק בפינוי גוש
ובכך  היססה השומרון, וצפון

ישיר  לא אם חלק, עקיף נטלה
בקירסת המאבק הנחוש.

באופן רשמי, 
לא הבליטו 

המועמדים את 
בראש  הנושא

הפרסומים. 
הם העדיפו 

להבליט את הצד 
העשייתי בתחום 
הקהילה, וככאלה 
אמון  את ביקשו

הציבור.
מר מסיקה, 

יקרא באופן  כי מראש, התחייב
פומבי לסירוב פקודה ולמאבק 

אקטיבי במקרה של פינוי ישובים 
(היל"ת). או מאחזים

לאורך כל תקופת הבחירות, 
בלתי ניתנת  התוצאות היו חידה

המקומית  לפיצוח, מדובר במועצה
החולשת על שטח הקמ"ר הגדול 

ביותר בתחומי ארץ ישראל, וככזה 
הרבה כוחות. למאבק מתלווים

בשלב מסויים החליטו משפחת 
אלון  גיטלמן תושבי ומירב יצחק
מורה, להרתם להצלחת הקמפיין,

מאחר והכירו בכישוריו של 
המועצה, "גרשון  מסיקה לניהול
לגדולות בזכות ולא בחסד,  הגיע
לזה, יש לו בהחלט מה  זה אמרו
לתת לו כתף בסיוע  יש לתרום.

מקסימלי".
מכיוון שהדבר הוסכם על שניהם, 

לאחר  רק השטח. פנו לעבודת

החליטו שהם  הם שנכנסו לעבודה,
הרבי  של בעצתו לשאול פונים

שליט"א מלך המשיח, לבקש את 
הסכמתו למהלך, ובכלל לשאול 

למהלך... סיכוי יש האם
בכרך  המפתיעה התקבלה התשובה

שלה. כבר  - כב, עמודים שלד
בראש העמוד:

 ÈÙÏ ‡È‰ „Á‡ ÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡˘ ÔÂÈÎ"
 È‰È ,ÂÏ Â˙È˘ ˙ÂÁÂÎ‰Â ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰
 ÏÎÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ¯Â˙· 'Î˘ ÔÂˆ¯

 Ì‰È˙ÂÁÂÎ ÂÏˆÈ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á
 ÌÈÂ˜‰ È˘· ,‰‡ÂÏÈÓ· Ì˙ÂÈ¯˘Ù‡Â
 'È‰˙ ¯ÈÚ‰˘ Ï„˙˘‰Ï ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰

 È˙Ï· ˙ÂÚÙ˘‰ ÈÙ· ˙¯‚ÂÒÓÂ ˙¯‚ÂÒ
 ·ÂË ÈÈÚ ËÂÏ˜Ï ‰ÁÂ˙ÙÂ ˙ÂÈÂˆ¯

.‰ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ‰„Ó·
 ¯˘‡ ı¯‡· ‡È‰ ¯ÈÚ‰˘ ÔÂÈÎÂ
 ÔÂ˘Ï·Â ,‰Ï ‡¯˜È ˘„˜‰ ı¯‡

 ÈÈÚ ¯˘‡ ı¯‡ ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ Â˙¯Â˙
 ‰· ÍÈ˜Ï‡ '‰

 ‰˘‰ ˙È˘‡¯Ó
 ˙È¯Á‡ „ÚÂ

 ‰˘Ó È¯‰ ,‰˘
 ¯ÂÓ‡‰Ï ˙Â·È˘Á

,ÏÈÚÏ
 Ì‰Ï ÁË·ÂÓ Ì‚Â
 ‰ÏÚÓÏÓ ¯ÊÚ‰
 ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯·Ï

 ˙ÂÈÓ˘‚·
 Ì‚ ˙ÂÈÁÂ¯·Â

".„ÁÈ
גב' מירב: "הופתענו  מספרת

הברורה, בהתייעצות  מהתשובה
החלטנו, לפרסם את  מהירה,

במטה  בקרב הפעילים התשובה
הבחירות.

משנה מרץ ועידוד  הדבר נסך
לכולנו. למרות המתחים הרבים 

במלא  פעלנו המאומצת, והעבודה
כוחנו להצלחתו

גם גרשון הופיע התוועדות י"ט 
כסלו, והבטיח לסייע בכל עניני 

חב"ד שידרשו באיזור השומרון...".
הסיפור:  את מסיימת מירב

לפני כניסתו  ימים ספורים "היום,
מאחלים לו  לתפקיד בפועל, אנו

ושימלא את הוראות  הצלחה,
הרבי שליט"א מלך המשיח 

מיוחדים  בימים כבסיס להצלחה.
אמרו תושבי השומרון את  אלו

נותר לנו אלא  לא ובגדול". דברם,
להצטרף לדברים.

שלום לא יתכן שום שלום ללא "ונתתי
נותן שלום רק בתנאים  בארץ"! והקב"ה

אינם חוקים ש"אין לך  שהוא אמר; ותנאים אלו
 - מקום בשכל שאין לכך היינו רשות להרהר אחרי",

כסלו תשל"ט) בשכל. (י"ט הראה זאת הקב"ה אלא

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

להבין את זה בשכל
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

יין מלכות
המשיח המלך יחי

אדוננו ועד!!! יחי לעולם מלך המשיח מורנו ורבינו יחי אדוננו
מורנו  אדוננו יחי   !!! ועד  לעולם המשיח מלך  ורבינו מורנו 

ועד !!! ורבינו מלך המשיח לעולם

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות
Í˘ÂÁ ¯¯Â˘ ıÂÁ· ¯˘‡Î ,"‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘Ó" ‡Â‰ ‰ÎÂÁ ¯ ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ
 „ÚÂ .‰ÎÂÁ ˙Â¯ È"Ú ıÂÁ·˘ Í˘ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‡ÓÂ È„Â‰È ‡· ‰ÊÎ ÔÓÊ· ‰‰ -
„Ú" (·  ,‡Î  ˙·˘) ‡¯Ó‚‰  ÔÂ˘Ï·Â  ,"˜Â˘‰  ÔÓ  Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú"  ?È˙Ó
 ÔÈÚ ˙‡ ‰ÏÎÓÂ ˙ÏË·Ó ‰ÎÂÁ ¯ ˙ÏÂÚÙ˘ ,ÂÈÈ‰ ,"È‡„ÂÓ¯˙„ ‡Ï‚È¯ ‡ÈÏÎ„

.‰"·˜‰· ‰„È¯Ó Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ,"˙„¯ÂÓ" ˙ÂÈ˙Â‡ ,"È‡„ÂÓ¯˙"‰

- והשפעתם  חנוכה נרות
נח על בני

אתר להאיר  חנוכה,  בנרות  הטמון  זה  עיון 
לבני  רק נוגע אינו   - שבחוץ החושך 
שהרי  העולם, לאומות  גם  נוגע  אלא  ישראל, 
 - "תרמודאי" צריך לפעול גם אצל חנוכה נר

השייכת לאומות העולם.  "שם אומה",
לקיים  עליהם  שפועלים  עי"ז כיצד?  וזאת 
הרמב"ם  כפסק-דין  נח,  בני שנצטוו  מצוות 
מפי  רבינו  משה  צוה "וכן  ח') פרק מלכים (הל'

וכן  נח",  בני  שנצטוו  מצוות לקבל העולם  באי  כל את לכוף הגבורה 
כו'". בתורה הקב"ה שצוה בהן אותן מפני ויעשה "שיקבל אותן

כזה  באופן  שדווקא  היות שלום,  ודרכי  נועם  בדרכי  כמובן,  זה  וכל 
כאשר עושים  תקיפה, ואדרבה: ישראל יד כאשר אין 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  מנבואת ישעי'ה, - החל דוגמתה שמצינו עוד נבואות לבוא, וכפי
ויורנו  גו'  ה' הר אל  ונעלה  לכו  ואמרו רבים עמים  "והלכו  הישועה: 
צריך  מה יכולים לטעון, לשם ומכיון שכן, ג), ב, (ישעיהו וגו'"  מדרכיו 
הרי במילא מובטח לו שלעתיד לבוא יקויים  - יהודי לעסוק בענין זה

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

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

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

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

ה'". גוים רבים אל יקויים היעוד "ונלוו
יקויים היעוד  - כאשר  השלימות בענין האור ועד שזוכים לתכלית
שאין אחריו חושך,  אור נצחי אורו של הקב"ה. אורי כי בא אורך", "קומי

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

עכשיו נפלאות יין מלכות

ליום פרק כסלו-טבת ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי פרקים ג'
מעשה יב.       הל' פרק
הקרבנות

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

שאלו שלום וגו'. ספר עבודה  הל' שמיטה ויובל פרק יב-יג.
א. אלו. פרק הבחירה. בפרקים והוא ספר שמיני.. הל' בית

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

הל' כלי המקדש והעובדים בו.. בפרקים  ח. פרק
פרק א-ב. אלו.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

א. אלו. פרק המקדש.. בפרקים הל' ביאת פרק ט-י.

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

לראשות נבחר גרשון מסיקה.
המקומית בשומרון המועצה

צופה מראש

המשיח מלך בן נח אצל



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

חומש תחילה - ולתמיד

7

לארגון הצטרפות
כותב אשר מקימים אגוד.. בו מכתבו.. על במענה

ושואל אם להצטרף לזה.
בטוב  דא, יש לחכות עד שיתברר בכגון הנה

תלוי אפילו  אשר לא תמיד ועניניו, האגוד פרצוף
המיסדים, של ברצון

רבותינו  אינו ברור, וכמאמר זה ובפרט שגם רצון
ז"ל אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ובפרט 

ת"ו יש להזהר ביותר מלהשתייך  הקודש בארץ
לאיזה ארגון ואגוד עד שיראו משך זמן 

לדעת מהותו מי הם  שרק אז אפשר בפעולותיו
ברור  כאשר רואים במוחש - כו' הבעלי דיעה

סיון תשט״ו) ח׳ (ממכתב ענינם.

לריפוי הגמגום עצה
כותב על-דבר בתו  בו מכתבו.. על במענה
שהתחילה פתאום לגמגם: הצעירה . . תחי‘

רופא מומחה למקצוע  שאלו עצת הנה בטח
אין מה להתפעל ויש לחקור  זה, אף שבכלל

איזה פחד פתאומי  לה שאירע קרוב הדבר כי
שאין לזה  לה הפחד ויבארו וכאשר יבררו סיבת
כדאי  ואולי מקור הנה לאט לאט יעבור הגמגום,

להחליף החדר בו לנה,
המזוזות בכל דירתו שיהיו כשרות  לבדוק וכן

לבשר טוב שחזרה  שיוכל והשם יתברך יצליחו
בתם לאיתנה.

מלך המשיח שיל״ו, קודש הרבי (אגרות
תמוז, תשי״ב) י״ד ממכתב

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

העבדה, כי רוצחיו  הותר לפרסום השבוע רק
המשרתים  הינם מחבלים עידו זולדן הי"ד של
כשוטרים ברשות הפלסיטינית. את התחושה 

'חומש  במטה חשו, הטיבו לבטא שרבים מהעם
בתגובתם שצוטטה בהרחבה בכל כלי  תחילה'

"אנו מאשימים את ראש הממשלה  התקשורת:
לחץ על  לא אמנם הוא עידו, בשותפות ברצח
יצר את התנאים  זאת, הוא ההדק, אבל מלבד

החזירה את הזה. ידו שאפשרו את הרצח
המחבלים במדים לאזור ונתנה להם להתחמש 

ששימש לרצח. זו אותה היד שנלחמה  בנשק שוב
והיא היד שגם  ובחבריו השבים לחומש, בעידו

רוצחים". כ-400 שמשחררת עוד
הקשר  על לעמוד ואכן, כדבריהם, לא קשה

הברור, שבפעולות הממשלה הנוכחית, המונעת 
לישובים היהודיים שפונו  החזרה את בתוקף

כשנה  "ההתנתקות" לפני במהלך ביצוע תוכנית
לגבולות  וחצי, ומאידך מדברת בגלוי על חזרה

.('67) הרי האסון של שנת תשכ"ז

התחזיות כל מול
מסוכנים כמו אלו עצירת מהלכים בדיוק, לשם
בממשלה, בימים האחרונים,  מדובר שעליהם

הוקם מטה "חומש תחילה".
התגובות שהגיעו  הדבר מופרך. בתחילה נשמע
כ'ימנים' הוכיחו  עצמם את המגדירים גם מאלו

שדרושים מהלכים רצינים כדי לאושש את 
והפעלתו לתוכניות  מטרואמת הגירוש, הציבור
לעצירת כל הדיבורים אודות מסירת  מעשיות

למחבלים. שטחים
הצבא  כוחות כי ברור, כבר מתחילה היה

הממשלה כל נסיון  והמשטרה, יעצרו בפקודת
אנשי  נרתעו לא חזרה לישוב. למרות זאת, של

בשנה שעברה על  חנוכה לקראת והודיעו, חומש

נרות בישוב חומש. לנוכח המספר הגדול  הדלקת
לאשר  של האנשי שעלו, נאלצו כוחות הבטחון

את הצעדה למקום.

מעודדים מההצלחה
שוב, ובמהלך הקיץ,  לנסות ההצלחה דירבנה

כשכוחות הבטחון  מספר פעמים, הם שבו לשם
מקפידים לאחר כל עליה, לפנות את כולם. 

שמתחילה הצהיר באופן  המטה, בנתיים הוקם
ולבנות את הישוב -  ברור, כי עלינו לשוב

לתמיד.
והמשמעותית התרחשה בחודש  העליה הגדולה

נוער  מאות בני בקיץ האחרון, אז עלו מנחם-אב,
ומשפחות שהצהירו על כוונם ליישב את הישוב 

פוסק. מחדש, והפעם באופן בלתי
החליטו, שהפעם  נוער, מספר בני של גרעין

הם לא מוותרים, ואכן, מאז מתקיימת נוכחות 
יהודית קבועה בישוב.

בלתי מתקבלים על הדעת. קור  התנאים הינם
כיפת  אותם בשינתם בלילות תחת מלווה גדול
השמים על ההר הפתוח לכל עבר. כל נסיון של 

קשה של  נתקל בתגובה מחדש, הבתים בנית
כוחות העולים להחריב ולהרוס הכל.

מפני  שומרים על המתגוררים צופים קבועים,
במצב זה, יוצאים  מידי פעם, חיילים העולים

חלקם באיזור הכפרים  התושבים להרים מסביב,
הערביים, ומחכים שם עד יעבור זעם.

בחזרתם את ההרס  על פי רוב, הם מגלים
המחודש שמותירים החיילים, אליהם מצטרפת 

הסמוכים. גניבות של ערביי הישובים מכת

בתנאי מחתרת התוועדויות
למרות הכל, הם ממשיכים לחיות במקום. אפילו

חסידיות הם לא מוותרים,  התוועדויות על
עלתה קבוצה מספר פעמים שלמקום וכבר

מבני  ולחזקם, כשעשרות חב"ד לעודדם מחסידי
לילית עד לשעות  המקום מצרפים להתוועדות

המאוחרות.
העליה הגדולה האחרונה, התקיימה בשבוע 

כאלף  עלו, באישור כוחות הבטחון, אז שעבר,
עידו  של איש, לעצרת בסיום השבעה לרציחתו

הדוברים במקום העלו על נס את  הי"ד, זולדן
חומש תחילה לביסוס  פעולותיו במסגרת מטה
בטחונם כי  את הישוב הקבוע במקום, והביעו

מחדש. הישוב יקום
אלו, לשנות  שבכוחם של פעולות אין ספק,

לעצירתם של כל הדיבורים  את המפה, ולהביא
חלקי ארץ ישראל, שכולה, על כל  מסירת אודות
בגאולה האמתית  ישראל עם תשוב לידי חלקיה

והשלימה, בקרוב ממש.

ברוך) יצחק (צילום שעבר. לחומש בשבוע העליה

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

יכול להצטרף גם אתה טבת, ה' עד
הענק ולהעניק מתנה או תשורה לידידיך ההפצה למבצע

את רב המכר החב"די הראשון, שגרף שבחים
מקרבך" - "נביא בכלי התקשורת

שכמוהו לא היה! מסובסד במיוחד זה במחיר וכל

צלצלצו כעת והזמינו: 077-5123-770

ענק!מבצע ענק! מבצע

* המחיר כולל משלוח
** מחיר המבצע 

למזמינים 10 יח' ומעלה

בסיעתא דשמיא

ם י ִר ָד ְת
ותאורה הגברה                     

0523-876875 ב  רן אברמו


