ב"ה
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ש ל

י מ ו ת

ערב שבת קודש פרשת וישב ,כ"ד כסלו ,חודש הגאולה ,ה'תש"ע )(11.12.09
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מלכותו ברצון
קבלו עליהם

מסגרת השלטון המיועדת לעם ישראל ,אינה ״מדינת הלכה״ אלא מלכות דוד ,כאשר בראשה עומד,
כלשון חז״ל :״מלך ,שאין על גביו אלא ה׳ אלוקיו״ ,זה הרבי שליט״א מלך המשיח שיגאלנו בקרוב ממש
משמעות לאומית לנושא הזה – זה קשור לסמלים של
מדינת ישראל ,אך בהחלט לא כפייה של ההלכה על
אורח החיים בישראל" .שטף התגובות הטעון כל כך
שעמד במרכזה של הסערה התקשורתית והפוליטית
שהתחוללה ,רק העיד שהדברים שנאמרו אכן ,נגעו עמוק
ואפילו פגעו בול.

נכון להיום ,יש לה בדרך כלל לתקשורת הישראלית
לפחות פרשייה אחת לשבוע .אפשר לומר כמעט כמנהג
ישראל )להבדיל כמובן(  -בפרשת השבוע ,פרשה
לשבוע .וכך ,בדיוק בשבוע פרשת "וישב" ,בה ביקש
יעקב אבינו לישב בשלווה עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף,
הצליח שר המשפטים מר יעקב נאמן ,להקפיץ עליו את
רוגזה של התקשורת הישראלית כשאמר שצריך "להפוך
הלכה המדינה ובאה מלכות דוד
את משפט התורה למחייב במדינת ישראל".
אלא שיחד עם זה ,יש בידינו צפירת הרגעה לכל נפגעי
שר המשפטים ,שדיבר ביום שני השבוע ,כ' כסלו ,בכנס
החרדה ,החוששים מטראומת מדינת הלכה !!! ומשתי
דיני ממונות בירושלים ,הוסיף "יש להחזיר למדינת
סיבות עיקריות:
ישראל את מורשת
האבות ,את דברי התורה
א .גם כאשר היה בידי
חג חנוכה שמח!
הראשונים והאחרונים
המפלגות הדתיות
שבהם יש פתרון מלא לכל
והחרדיות לשנות את
השאלות שאנו עוסקים
החוק לקובעו כפי ההלכה,
בהן .להחזיר עטרה ליושנה
ובנושאים משמעותיים
במהרה בימינו אמן" .עבור
ביותר ,הורו רבניהם
התקשורת ,היו הדברים,
ומנהיגיהם הרוחניים
דגל אדום עליו נרשמו
שלא להתעקש על תיקון
המילים "מדינת הלכה".
החוק ובמקום זה להעדיף
את הנושא התקציבי או
עליהום תקשורתי
התדמיתי.
התקשורת כמו גם גורמים
כך זה היה בנוגע לחוק
בכירים בפוליטיקה בימין
"מיהו יהודי" וכך זה
ב"תדהמה
ובשמאל הגיבו
היה בנוגע ל"שלום" עם
ובהלם" כלשונם ,כשהם
הרבי שליט״א מלך המשיח ,במעמד השידור הלוויני החי ,מבית מדרשו מצרים ,הנסיגה מסיני,
דואגים להעמיד את הנושא
פינוי ימית וכללות המאבק
  ,770המאחד את העולם בהדלקת נר החנוכה לעניני מליוני צופים.בראש סולם העדיפויות
על שלימות הארץ ובטחון
הלאומי ולהציג את החברה
עם ישראל ועוד .ולכן ,התקשורת ומפלגות הפייבוריט
הישראלית כנפגעת מעצם הרעיון.
שלה ,יכולות להיות רגועות ,אין להם צורך להוזיל
דמעות תנין .המפלגות הדתיות והחרדיות לא יקימו
גורמים במערכת המשפט ודרשו במפגיע את פיטוריו.
לעולם מדינת הלכה.
ח"כ ממר"צ הגיב" :זה חזון מעורר חלחלה שיציב את
"ההצעה
ישראל בלב העולם השלישי .אחרים אמרו :כי
ב .מסגרת השלטון המיועדת לעם ישראל ,אינה "מדינת
תשלול את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,תבטל
הלכה" אלא מלוכה .ובנידון דידן זו מלכות דוד ,כאשר
את המעמד של הכנסת כמבטאת את ריבונות העם
בראשה עומד ,כלשון חז"ל" :מלך ,שאין על גביו אלא ה'
ותצריך את החלפת השופטים בדיינים".
אלוקיו" .מלך זה ,הרבי שליט"א מלך המשיח הוא ורק
הוא יביא את עם ישראל לשלימותו הרוחנית והגשמית,
סוג נוסף של תגובות מתחסדות נשמע מפי'ה של יו"ר
כמו גם את החברה האנושית כולה "כי אז אהפוך אל
האופוזיציה "אני מכבדת
עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם
מאוד את המסורת
אחד" ,שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו ,עוד
– המדינה הזו היא בית
בחנוכה זה ,ומתוך שמחה וטוב לבב ,תיכף ומיד ממש.
לאומי לעם היהודי .ישנה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
מבצע חנוכה יוצא לדרך
בימי חג החנוכה ,יוצאים אלפי
חסידי חב"ד לפעילות עניפה ,של הארת
העולם .על פי הוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח ,יתפרסו הפעילים בבתי
הרפואה ,בתי המאסר ,ריכוזי החיילים
ובמקומות נוספים בהם נמצאים יהודים,
המחכים לשמחת החג .במקביל ימונף
ה"פרסומי ניסא" באמצעות חנוכיות
ניידות וחנוכיות ענק שיודלקו במרכזי
הערים .יצויין כי המבצע כולו מתנהל
תחת הסיסמא "מאירים את העולם באור
הגאולה" במסגרתו הופקו ע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה,
עלוני הסברה ,עלונים לילדים ברכונים
ושירונים ועוד.

המחזמר מגיע למרכז
המחזמר החסידי" ,הרפתקאה
בעיירה" העולה השנה על גבי עשרות
בימות בימי החנוכה ,מגיע להופעת ענק
מיוחדת במרכז הארץ ,שתתקיים אי"ה
ביום שלישי הקרוב ,כ"ח כסלו )(15.12
בבית הספר "תחכמוני" ,רח' בית וגן ,17
בת ים .לפרטים.03-658-4633 :

מחממים את ההקפאה
ביוזמת פעילים מאזורי יהודה
והשומרון ,יצאו במהלך חג החנוכה,
שיירות רכבים עם חנוכיות מאירות
לעודד את המתיישבים הפועלים
במסירות נפש יום-יום.

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

בין ניסים לנפלאות וישועות
בנוסח "הנרות הללו" שאומרים אחרי הדלקת
נרות החנוכה מידי יום ,נאמרים שלושה ביטויי-
לשון דומים" :הנרות הללו אנו מדליקין ,על
התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות" .בסיום
"הנרות הללו" מוזכרים שוב שלושה ביטויים
אלו ,אך בסדר שונה" :להודות ולהלל לשמך
הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך".
יש להבין ,מהי הסיבה לשינוי בסדר שלושת
הביטויים הללו?

הראשון המביא את האדם לענין הודיה והלל
לה' ,אחר-כך סוג ה"נפלאות" ורק לאחר-מכן
סוג התשועות.
והביאור :ההבדל המהותי שבין תשועות ,ניסים
ונפלאות:
כאשר מישהו מנהל מלחמה נגד אחר ,שכוחותיו
דומים )בהתחשבות בכמותם ובאיכותם גם-
יחד( לכוחות עצמו ,עדיין זקוק הוא לישועת
ה' כדי לנצח ,שהרי לפי הטבע גובר פעם צד
זה ופעם צד אחר .נצחון זה הוא באופן הנראה
כענין טבעי ולא כנס שמעל לטבע ,כי עפ"י
הטבע יכול הוא לנצח את האחר.

נצחון הגיוני

ואכן ,מצוות נר החנוכה ,אינה רק לזכר נס
פך השמן אלא נועדה לזכור ולהזכיר אירועים
נוספים הקשורים לימים אלו.
בתחילת "הנרות הללו" מדובר על שלושת
סוגי ההצלה והישועה "שעשית לאבותינו
בימים ההם" ולפיכך הם נמנים בסדר זה" :על
התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות" ,היות שכך
היה סדר המאורעות .תחילה "תשועות" ,אחר-
כך "נסים" ואחר-כך "נפלאות".
לא כן בסיום "הנרות הללו" .שם מדובר על
האופן שבו יוצרים שלושת הסוגים אצלנו את
ההרגשה של "להודות ולהלל לשמך הגדול".
ובענין זה הסדר הוא שונה :הסוג "נסים" הוא

נקראים הם "פלא"  -ענין נפלא.
מוסבר בתורת החסידות ,שה"גבוה גבוה ביותר"
מתגלה דוקא ב"מטה-מטה ביותר" .כך גם לגבי
הניסים :שורשם של הניסים המלובשים בטבע
גבוה משורשם של הניסים הגלויים ,ולטבע
עצמו יש שורש גבוה עוד יותר.
ניסים גלויים נובעים מגילויים והשפעות
אלוקיות ,המוגבלות בתחום של "גילוי"  -הנס
מוכרח להיות גלוי.
ניסים המלובשים בטבע נובעים מאור והשפעה
הנעלים מגילוי ,ולכן מסתתרים הניסים בלבוש
הטבע ,אך בכל זאת ,כיוון שה"לבוש" הוא
באופן הנקרא "פלא" " -נפלאות" אצל המתבונן
בהם ,עד ש"נראה בחוש" שהם "רק למעלה
מהטבע" ,מובן שזהו אור שהוא בכל זאת
במסגרת של גילוי.

הכי נעלה  -בתוך הטבע

למעלה מהטבע

נס הוא הצלה שלמעלה מן הטבע ,בניגוד לחוקי
המציאות הטבעית .לדוגמא :נצחון במלחמה,
כאשר המנצח הוא הצד החלש בהרבה מן הצד
המנוצח ,כך שבדרך הטבע הוא איננו יכול לנצח.
נצחון כזה הוא נס ,למעלה מהטבע.
נפלאות הן תופעות הנקראות "פלא" אצל
הרואה אותה אין אלה ניסים ברורים שאפשר
למנותם כמאורעות בדרך הטבע ,אלא הם
מאורעות ששונים מן המציאות הרגילה ,ולכן

רק ענין ה"תשועות" ,המלובש בטבע ממש נובע
מ"עצמות" האלוקות ,שאיננה בתחום של גילוי
כללן ומשום כך מתגלית הישועה ,שלמעלה
מהטבע ,שבאה מהקב"ה בעצמו ,באופן שנראה
שזהו הטבע ממש.
ואכן ,זהו הסדר של שלושת הסוגים" :להודות
ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל
ישועותיך":
תחילה מודים ומהללים על עניינים הקשורים
לגילוי ,שמהם נובעים "נסיך" ,אחר-כך בקשר
לאור שלמעלה מגילוי "ועל נפלאותיך" ,ורק
אחר-כך מגיעים להודיה והלל "לשמך הגדול"
בעיקר ע"י "ישועותיך") .משיחת שבת חנוכה תשכ״ד(

לוח השבת

פרשת וישב-חנוכה
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:00
תל-אביב 4:14
4:04
חיפה
באר-שבע 4:19
ניו-יורק 4:10

מוצש"ק

5:16
5:17
5:15
5:19
5:14

.˙·˘‰ ˙Â¯ ÈÙÏ - ‰ÎÂÁ ¯ ˙˜Ï„‰
 :‰¯ËÙ‰רני ושמחי גו' )(„È ,· ‰È¯ÎÊ
˘·˙ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ - ÔÈÎ¯·Ó

 :„ÏÂÓ‰ליל ה' שעה  59 ,12דק' 10 ,חלקים
¯‡˘  :˘„ÂÁימים חמישי ושישי

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

וישב
וישב יעקב בארץ מגורי אביו
)בראשית לז ,א(

מסביר המגיד ממעזריטש" :וישב" -
התיישבות והשתקעות "בארץ"  -ארציות
וגשמיות.
כלומר ,יעקב אבינו השתקע ועסק
בעניינים הגשמיים והמעשה? ומה עשה?
מגורי  -אגר ,אסף את ניצוצות הקדושה
והעלה אותם לאביו שבשמים.
)מעיין חי(

ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר
)בראשית לח ,יח(
בידך
אמר רבי יוחנן  ...נצנצה בה רוח הקודש.
'חותמך' זה מלכות כנאמר
"כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה
חותם על ימיני",

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

)ירמיהו כב ,כד(

לעילוי נשמת
חנה בת ר' ישעיהו
ר' שניאור זלמן בן ר' יצחק לייב
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
בגאולה האמיתית והשלימה

'ופתילך' זו סנהדרין שהן מצויין בפתיל
כנאמר )במדבר טו ,לח( "ונתנו על ציצית
הכנף פתיל תכלת",
'ומטך אשר בידך' זה מלך המשיח כנאמר
)תהילים קי ,ב( "מטה עוזך ישלח ה'
מציון".
)ילקוט שמעוני(

וכוס פרעה בידי

)בראשית לח ,יח(

ר' שמואל בר נחמן אמר :כנגד ד' כוסות
שנאמרו כאן" ,וכוס פרעה בידי"" ,ואשחט
ואתן אותם אל כוס פרעה" ,ואתן את
הכוס על כף פרעה"" ,ונתת כוס פרעה
בידו".
ר' יהושע בן לוי אמר כנגד ארבע כוסות
של תרעלה שעתיד הקב"ה להשקות את
אומות העולם ..וכנגדן הקב"ה משקה את
ישראל ארבע כוסות של ישועה לעתיד
לבוא שנאמר "ה' מנת חלקי וכוסי".

דבר מלך
„‰"·˜‰Ó ‰ÎÂÁ ÈÓ
‰ÙÒÂ‰‰ ÈÙÏ „ÂÚ˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ
·Ô˙È ÏÚÂÙ· ‰˘ÚÓ· ‰ÎÂÁ ÈÈÚ
¯Ú"Ï .."‰ÎÂÁ ˙ÂÚÓ" ‰"·˜‰
ÈÎ‰ ÔÈÚ‰· "Â‰·‰Â‡Â Ï‡¯˘È
‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - Á¯ÎÂÓÂ ıÂÁ
„Â„ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰
,˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ..‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ
˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÎÂÁ ‰È‰˙ Â„È ÏÚÂ
‰Ï‚È ÏÏÎÂ˘ÓÂ ÈÂ·"˘) È˘ÈÏ˘‰
.˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ("ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‡Â·ÈÂ
)˘"(·"˘˙ ı˜Ó Ù

)ממדרש(

הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
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בדיקת המזוזות והתפילין -
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

לזכות
חנה בת הניה
שלמה אורי בן חיה קלרה
לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם
מתוך הרחבה של זמן הגאולה

הלכה ומנהג

נפלאות עכשיו

הלכות ומנהגי חג החנוכה

הכתובת לעובדי בית המשפט

כל אחד מבני הבית )הזכרים( מדליק נרות ובלילה הראשון מדליק נר אחד,
בשני שני נרות וכך הלאה עד שבליל שמיני מדליק כל אחד שמונה נרות .
נשים :הנשים גם הן חייבות במצות נר חנוכה ,שכן אף הן היו באותו הנס
וגם התשועה נעשתה ע"י אשה ,מכל מקום ,נוהגים שאשה ,בעלה מוציאה
ידי חובה .הבנות אין מדליקות בפני עצמן ,אביהן מוציאן ידי חובה .נשים
ובנות שאין מי שידליק עבורן  -מדליקות לעצמן בברכה .
ילדים :נוהגים לחנך את הילדים הקטנים שידליקו נרות חנוכה בפתח
חדרם ,עפ"י הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח .
בשמן :מדליקים בחנוכיה העשויה להדליק בשמן זית.
בשורה :קני החנוכיה עומדים בשורה ישרה ובריוח בין נר לנר ,כדי שלא
יראו כמדורה.
הׁש ָמׁש :אסור להשתמש באור הנרות ,לכן מדליקים נר "שמש" בו משתמשים
ַ
לצורך הדלקת הנרות ,ולאחר מכן מציבים אותו מעל שאר הנרות ,להראות
שאינו בכלל נרות המצוה .ל"שמש" משתמשים בנר של שעוה.
קנים אלכסוניים :כדאי להדליק בחנוכיה בעלת קנים ישרים הנמשכים
באלכסון מהקנה המרכזי ,כדי להזכיר את צורת המנורה בבית המקדש שקניה
היו באלכסון.
נאה :להשתדל להדליק בחנוכיה נאה ,משום הציווי "זה א-לי ואנוהו -
התנאה לפניו במצות" .
הזמן :זמן הדלקת הנרות הוא בין מנחה למעריב לאחר זמן שקיעת החמה,
ועליהם לדלוק לפחות  50דקות )לאחר השקיעה שהם חצי שעה לאחר צאת
הכוכבים(.
מי שלא הדליק בזמן חייב להדליק גם מאוחר יותר ,במשך כל הלילה ,ואם
בני הבית ערים גם מברכים על הנרות.
נר שכבה בתוך שיעור זמן חיוב הדלקתו ,חוזרים ומדליקים אותו.
לאחר שיעור זמן הנ"ל ) 50דק'( ,מותר לטלטל את המנורה )בימות החול!(
גם אם הנרות דולקים עדיין.
המקום :מניחים את החנוכיה על כסא ,בתוך חלל פתח החדר ,כמנהג
רבותינו נשיאינו ,בצד השמאלי של הפתח ,מול המזוזה .
במידה ואין מזוזה בפתח ,מניחים את החנוכיה מצד ימין.
מצוה להניח את הנרות למעלה משלושה טפחים מן הקרקע ) 24ס"מ(
ולמטה מעשרה טפחים ) 80ס"מ( .הניחם למעלה מעשרה טפחים יצא ,אך
למעלה מעשרים אמה לא יצא.
סדר ההדלקה :את הנר הראשון קובעים בימין החנוכיה ואותו מדליקים
בלילה הראשון .בכל יום שלאחר מכן ,מוסיפים עוד נר לשמאלו ,כאשר
מתחילים להדליק מהנר "החדש" אל הנרות שמימין לו.
לאחר ההדלקה :שוהים סמוך לנרות כחצי שעה )לבד מערב שבת קודש(.
אחר שיעור זמן הנ"ל  -מותר לעשות מלאכה שלא כנגד הנרות.
הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים ,בגלל חלקן
המיוחד בנס.
בערב שבת הסדר הוא :תפילת מנחה ,נר חנוכה ,נר שבת .בערב שבת יש
להוסיף על כמות השמן הרגילה ,כיוון שמקדימים להדליקם עוד לפני כניסת
השבת.
איסור טלטול המנורה והנרות :לאחר הדלקת נרות השבת אסור לטלטל
ולהזיז את מנורת החנוכיה ,הנרות וכו' עד צאת השבת .
כדי שניתן יהיה להזיז ולטלטל את הכיסא עליו נמצאים החנוכיה ונרות
)לאחר שכבו הנרות( ,צריך שיהיה על הכסא בשעת הדלקת נרות החנוכה,
דהיינו לפני כניסת השבת ,חלה או סידור ,על מנת שהכסא לא יהיה בסיס
לדבר איסור בלבד ,אלא גם בסיס לדבר המותר.
במוצאי-שבת-קודש הסדר הוא :הבדלה ,נר חנוכה ,ויתן לך .ובבית-הכנסת
הסדר :נר חנוכה ואחר-כך הבדלה.

"צריכה להיות ההכרה וההודאה
כך הפך הוא לכתובת בעת צרה כמו
ובפרט
לה' על הניסים שהוא עושה.
בעת שמחה.
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
לפני כשבוע ,ביום י"ד כסלו הוא
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
מתקשר אלי ,כשבפיו שמו של אבא
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
של אחת העובדות איתו בבית
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
המשפט ,האמור לעבור ניתוח,
הגאולה האמיתית והשלמה".
לטיפול בבעיה במח העצם שלו.
)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
באותה שעה שהיתי בחנותי ,עצרתי
* * *
למספר דקות את עבודתי השוטפת,
במוצאי
כמידי שנה ,התאספו
וכמו בכל פעם שאני כותב ,פניתי
חג הגאולה י"ט-כ' כסלו ,כמאה
ליטול את ידי לסירוגין.
וחמישים שלוחים ופעילים
לאחר מכן ,חשבנו יחד על החלטה
להתוועדות חסידית לתוך הלילה,
טובה ,המתאימה כ"כלי לברכה" ורק
במסגרת ההתעוררות של "ראש
לאחר כל ההכנות ,פניתי לכתוב
החלטות
השנה לחסידות" לקבלת
לרבי שליט"א מלך המשיח ,תוך
טובות בנוגע למעשה ,בהבאת
שאני מבקש שהכל יעבור בהצלחה
הגאולה האמיתית והשלימה.
ורפואה שלימה.
אך טבעי ומתבקש היה ,לשמוע
מיד בפתיחת כרך האגרות קודש,
לאורך כל ההתוועדות ,שהתחילה
הבחנתי כי התשובה היא בדיוק
לנוחיות השלוחים,
מהתאריך י"ד כסלו ,בו
בשעה מאוחרת,
עמדנו.
ונסתיימה אי שם
במכתבים עצמם,
בשעות המוקדמות של
כותב הרבי שליט"א
הבוקר ,סיפורי מופת
מלך המשיח לאשה
מתגלגלים ,כשכל אחד
החוששת להגיע לבית
מהמשתתפים מוסיף את
הרפואה ,שעליה לראות
חלקו ,ומספר סיפורי
כי הדבר הועיל לה
מופת שאירעו לו ,או
בפעם הקודמת ,ולטובת
הר׳ שלום קרויטורו
שהיה עד להם לאחרונה.
בריאותה  -ללכת שוב
אחד מהמשתתפים ,הינו הרב שלום
ובעז"ה יהיה לה את ברכת הרפואה.
קרויטורו ,מי שהוציא את הספר
העמוד השני עסק בנושא ה"עצם"
"נבואה בימינו" העוסק בענין
כשאנו רואים בכל רמז והתייחסות
נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח
לנושא הניתוח במח העצם.
ותוקפן לאור דברי המקורות.
במכתבים עצמם מוסיף הרבי
הוא בוחר ,לפתוח בסיפור מופת
שליט"א מלך המשיח ברכה
טרי ,לו היה עד ,שאירע לו
ל"בשורות טובות".
לאחרונה:
הצעתי לבני המשפחה כי יקחו את
"יש לי חבר טוב ,שאני מכירו עוד
התפילין והמזוזות לבדיקה ,על מנת
מלפני חזרתי בתשובה והתקרבותי
לוודא שהכל כשר ומהודר.
לחסידות חב"ד.
כשהם קיבלו לידהם את צילום
למרות שעד היום הוא אינו מוגדר
המכתבים ,הם התרגשו לגמרי וציפו
כשומר תורה ומצוות ,בכל זאת,
לראות במו עיניהם את הבשורות
בעקבות הקשר החם שלנו ,הוא
הטובות להם הובטחנו.
מודע לנושא הכתיבה לרבי שליט"א
לאחר ניתוח של כמה שעות כבר
מלך המשיח ואף זכה לראות מספר
ניתן היה לראות את התממשות
מופתים בעבר.
הברכה ,כאשר האב התעורר זמן
במסגרת עבודתו בבית המשפט
קצר לאחר הניתוח .תוך מספר
המקומי ,הוא פירסם את הענין
ימים הבחינו כולם בהתאוששות
בקרב מכיריו ,ואף הם כמוהו ,שניסו
המדהימה שלו ,כשכשבוע לאחר
מספר פעמים וראו את המופתים
הניתוח הוא כבר היה בביתו.
בעקבות התשובות והברכות פונים
אגב ,גם את התפילין הבדוקות ,הוא
אליו שיכתוב איתם מידי פעם
בפעם.
החל להניח ,לאחר שנים ארוכותn"...

מדור הוידאו באתר הגאולה
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לשמור על כל מקום

...אסור לפגוע חס-ושלום בבטחון של ישוב
יהודי ,שדין זה אמור גם בנוגע לישובי בני
ישראל בחוץ-לארץ ,ועל אחד כמה-וכמה שאסור לפגוע
חס-ושלום בבטחונה של ארץ ישראל.
)ערב יום-כיפור תשמ"ג(

כעת באתר הגאולה :שיעורי "דבר מלכות",
תוכנית האקטואליה "פותחים נושא"
וגם :חדשות שוטפות ,עניני משיח וגאולה
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' כד הלכות פרה אדומה .פרק ח-י.
ש' כה פרק יא-יג.

כסלו פרק ליום

הל' מגילה וחנוכה ..בפרקים אלו.
פרק ג.
פרק ד.

א' כו פרק יד-טו .הלכות טומאת צרעת ..תורת חכם וגו' .ספר נשים והוא ספר
רביעי ..הל' אישות ..בפרקים אלו .פרק א.
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב.
ב' כז פרק ב-ד.
ג' כח פרק ה-ז.

פרק ג.

ד' כט פרק ח-י.
ה' ל פרק יא-יג.

פרק ד.
פרק ה.

זיו של אור הגאולה
ביום ראשון השבוע ,עת חגגו המונים
בהתוועדויות י"ט כסלו בכל מקום בעולם ,בלטה
ההתוועדות שערך הת' זיו כוכבא בקיבוץ קבוצת
יבנה .ולא בכדי .יום זה מסמל בעבורו את
המהפך האישי של חייו.
אם בשנה האחרונה ,ניתן למצוא אותו פעיל,
בקיבוץ בו הוא נולד ,קבוצת יבנה ,הרי שעד לפני
כשלש שנים ,לא חלם איש ממכריו שיום יבוא
והם יראו את הבחור הצעיר כפעיל חב"דניק.
כשמבקשים ממנו לתאר את דרכו לעולם
חסידות חב"ד ולאורו הגדול של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,הוא בוחר להתחיל שנים מספר
קודם לעליה הרוחנית.

ירידה לצורך עליה

"אפשר לומר שהכל התחיל בירידה הגדולה ,הוא
מתחיל את סיפורו ,אם אנו מכירים בחסידות
את המושג ירידה לצורך עליה ,הרי שבחיי
האישיים זה הוכיח את עצמו ,ובגדול.
למרות שגדלתי ,כאמור ,בישוב דתי ובמשפחה
דתית ,ולמרות שאותו זמן שהיתי בישיבה
תיכונית ,הרי שבגיל  14-15מצאתי את עצמי
ב"משבר אמונה" חריף.
באותם ימים אפילו לא הנחתי תפילין כל יום,
מצב שנמשך מספר שנים ,כשאני נוטש לאיטי
את כל חיי התורה והמצוות ,כשעיקר הנפילה
אינה בחלק החיצוני אלא יותר בלב פנימה...
בהשגחה פרטית גלויה ,נשארתי לאורך כל
התקופה ללמוד באותה ישיבה ,כשמה שמחזיק
אותי ,היה אברך חב"דניק ,שכיום הינו ר"מ
באותה ישיבה ,שמצא את המסילות לליבי.
בנועם ובחן ,ללא כפיה ,היינו יושבים במשך
שעות ארוכות לשיחות נפש שפתחו בפני
לראשונה צוהר לעולם החסידות.

גם למדתי לראשונה בחיי שיעור בספר התניא.
מאותו יום התחלתי להגיע באופן קבוע לשיעור.
באחת החופשות כשיצאתי ל"רגילה" עברתי מה
שנקרא "נפילה" רוחנית קשה .כשחזרתי לבסיס
קיבלתי ריתוק לחודש ,שנתן לי את הזמן לחשוב
ולהתבונן ו...להחליט.

הנח תפילין ,בפקודה

הת׳ זיו כוכבא

צריך להבין ,אומר זיו ,לא שחשבתי אז לרגע
לחזור ולשמור תורה ומצוות שוב .אלא שמשהו
בפנים משך אותי לדעת יותר ,אפילו לא בשביל
לעשות עם זה משהו בפועל.

חייל בצבא מלך

בצבא התגייסתי לחיל האויר ,שם שמנו לב עם
הזמן ,לשינוי העובר על אחד מהחבר'ה ,התחוור
כי מצא את יעודו בחיים והתקרב לדרך חסידות
חב"ד .אני שהיה לי רקע בתחום ,מצאתי בו איש
שיחה נעים ,שגם איתו ניהלתי דיונים מעמיקים
על הדרך שהוא בחר בחייו.
באותה תקופה ,אביו היה חולה מאוד ,באחת
הפעמים ששמעתי מפיו כי המצב אנוש,
החלטתי לקבל על עצמי החלטה שנראתה לי
קשה ,להתפלל תפילה אחת ביום לרפואתו.
גם כשהתבשרנו בבשורה הקשה שאביו נפטר,
החלטתי להמשיך בהחלטה ההיא ,שלמעשה
הייתה המצווה הראשונה בדרך חזרה...
בי"ט כסלו לפני כשנתיים ,הייתה הפעם
הראשונה בה הגעתי להתוועדות חסידית ,שם

אותו חבר חב"דניק ,כתב באותם ימים לרבי
שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש,
שברצונו לעבור לבסיס אחר ,וקיבל תשובה לחזק
את מבצע תפילין .הוא קרא לי ולעוד חבר ויחד
פתחנו מידי יום בשעות הצהריים דוכן להנחת
תפילין שעורר סביבו "רעש" גדול.
אותו חבר אכן קיבל העברה לאחר שבוע ,אבל
אנו לא המשכנו עוד תקופה ארוכה במסורת
הדוכן ,כי בסופו של דבר רב הבסיס החליט
להעמיד חייל בפקודה ,מידי יום שיציע לחיילים
להניח תפילין.
אגב ,בדוכן התפילין הייתי עומד ,חודש בלבד
אחרי שהתחלתי להניח תפילין בקביעות.
בי"ט כסלו בשנה שעברה ,כבר ארגנתי בעצמי
התוועדויות י"ט כסלו בקבוצת יבנה .עם
השחרור מהשירות הצבאי ,קיבלתי אישור
מהקיבוץ לצאת ללימודים חודש בישיבת חב"ד
ברמת אביב ,משם כבר חזרתי עם כובע וחליפה..
כיום אני עובד במסגרת חובתי לקיבוץ בתחום
החקלאי ,כששעות הפנאי שלי מוקדשות
ל"מבצעים" .במסגרת שיעור התניא ,הדפסנו
לפני כשנה את ספר התניא לראשונה בקיבוץ,
ספר שחולק מאוחר יותר בכל בית.
במסגרת הפעילות אנו משתדלים להגיע לכל בית
בקיבוץ מידי חג עם מסר של החג והגאולה".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

להתפלל על הבריאות
לשאלתו האם יש להרבות בתפלה בהנוגע להצלחה
בענינים גשמים וכיוצא-בזה וכן בעניני בריאות.
מובן שלפלא הספק והשאלה ,שהרי נצטוינו
בתורתנו תורת חיים ,ונשמרתם מאד לנפשותיכם,
ופסק הרמב"ם בהלכות דיעות סוף פרק ג' וריש פרק
ד' ,אשר על האדם לראות שיהיה הגוף בריא ושלם,
כי מדרכי השם הוא ,ופסק דין הוא בכללות אשר
על האדם לשמור בריאות גופו וכל עניניו ,ובלשון
רבנו הזקן בשולחן-ערוך שלו ,הלכות נזקי גוף ונפש
ודיניהם ,סעיף ד' ,אין לאדם רשות על גופו כלל
וכו' לצערו בשום צער וכו' ,ועיין גם-כן שם הלכות
שמירת גוף ,ואין להאריך בדבר המפורסם ,ולא עוד

אלא שלדעת כמה ראשונים ,כשאדם מרגיש צורך
באיזה ענין כמו בריאות הגוף וכו' הרי זה מצות
עשה מן התורה להתפלל לה' בזה.
)מאגרת ז׳קמא(

כוונת מלחמת חנוכה
...מלחמת ימי חנוכה שכותב אודותה ,שהמלחמה לא
היתה נגד כל אופן לימוד תורה ,כי-אם כמו שאנו
אומרים בנוסח על הנסים "להשכיחם תורתך" דוקא,
זאת אומרת שלא התנגדו ללימוד תורה ובלבד
שלא יהיה חקוק בשעת מעשה ענין השייכות לנותן
התורה .וכן בענין המצות לא התנגדו לכל המצות
כי-אם דוקא "חוקי רצונך" ,זאת אומרת מצות שאין
בהם טעם .ועל-זה נלחמו בני ישראל ובמילא נשאר
אצלם לימוד התורה בכלל וקיום המצות שיש בהם
)מאגרת ז׳קמג(
גם עדות ומשפטים.

קדמי ביטוחים
סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח
ביטוח רכב
ביטוח עסק
ביטוח משכנתא

ביטוח דירה
ביטוח חיים
ביטוח בריאות

מתקשרים ומרוויחים

מחיר ושרות והעיקר בבית

הרב קדמי בעל הסוכנות אצל הבעש"ט במז'בוז

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

03-501-7702

רב קווי

מאירים
את העולם
באור הגאולה

ממש

להזמנת עלוני הסברה ,חנוכיות בשלל גדלים ,הפקות לחג ,ועוד
למרכז ההפצה
צלצלו ל מרכז
077-5123-770 -

