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צבע אדום! השעה תשע בבוקר. נפילות בבאר שבע! 
כוחות הבטחון בדרך, אך הניסים כבר במקום. אחת 

הנפילות אותרה בבי"ס התיכון. הכוחות שמגיעים 
עומדים המומים. טיל ה"גראד" חדר לכיתה, שהייתה 

אמורה להיות בשעה זו מלאה בתלמידים, כשהוא 
מרסס והורס כל מה שנמצא בתוכה. הנס עצום 

ובלתי נתפס. קשה לחשוב מה היה קורה אילמלא 
הודיע רה"ע לאחר חצות לילה כי למחר לא יתקיימו 

לימודים....אגב, גם ערב לפני, נחתה רקטה ישירות 
לתוך גן ילדים.

באשקלון, פגיעה ישירה בבניין של 8 קומות. הבניין 
ניזוק, אך אין נפגעים 

בנפש, ברוך השם. 
באשדוד, סמוך לשעה 

שלוש אחה"צ, שוב 
אזעקה ופגיעה ישירה 

בתלמוד תורה.  בכיתת גן
ההרס עצום אך הנס 

עוד יותר. ילדי הת"ת, 
תינוקות של בית רבן לא 

היו במקום.

לילה ניסי
שבע, בוקר  ושוב בבאר
יום ראשון, רחבת בי"ס 
חב"ד, השעה 7:30. זו 

בדיוק השעה בה המקום 
הומה מילדים המגיעים 
עם הוריהם, או יורדים 

מההסעות השונות. הטיל נחת הישר לתוך הרחבה, 
אף תלמיד באיזור, הלימודים עדיין  כאשר הפעם אין
לא חודשו. נזק גדול מסביב, אך איש לא נפגע, ב"ה.

מלווים את  והניסים ממשיכים גם לתוך השטח,
ספר ריק לשינת הלילה. לילה  חיילנו המאתרים בית

מתברר כי  לצרכיו, החיילים נפנה ניסי. בבוקר כשאחד
שמצמרר  נפץ, במטעני חומר כולו ממולכד בית הספר

לחשוב מה היה קורה 
אילו הופעלו, ח"ו. אך 

ב"ה הכח המונה כמאה 
וחמישים חייל, ניצל.

רשימונת קטנטנה מתוך ספר עב כרס שניתן היה 
לכתוב על כל אותם מאות ואלפי הניסים שליוו 

במשך שנים את תושבי גוש קטיף וישובי חבל עזה. 
ניסים אדירים שבמשך שנים היו בשוליים, לתקשורת 

'אייטמים' אחרים לעסוק בהם. במלחמה  היו
הנוכחית, כשהטילים יחד עם הניסים מגיעים לכל 

איזור הדרום, מבאר שבע ועד גדרה, היא כבר אינה 
יכולה להתעלם ונאלצת לדווח עליהם בהרחבה.

נכון שיש עדיין המתקשים לבטא את זה בעברית 
נכונה, ומשתמשים בשגיאה הנפוצה וקוראים לזה 

"מזל", אבל כבר הורו לנו חז"ל "אין מזל לישראל", 
ללמדך, "מזל" במובן 
של הצלחה אקראית 

ובלתי מכוונת, את זה 
אין ליהודי. לנו לישראל 

יש עניין נעלה הרבה 
יותר. יש לנו "השגחה 

פרטית גלויה", מדוייקת 
ומכוונת מאתו ית', 

העושה לנו ניסים וניסי 
ניסים על כל צעד ושעל. 

ובפרט בימים אלה 
- ימות המשיח, בהם 

הניסים והעל-טבעי
נעשים באופן גלוי לחלק 
מהשיגרה היום-יומית, 

חלק מההנהגה הטבעית, 
אצל כולנו.

לנו שהקב״ה עושה הניסים לפרסם את
העובדה שהמבצע החל בחנוכה חג ה"פרסומי ניסא",
מדגיש את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח: ההכרה

וההודאה ונתינת השבח לה' על הניסים שהוא 
- הרי  עושה, נוסף על היותם ענין של הכרת טובה
זה גם נוגע לביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית 

והשלימה",  ולכן "דבר נכון ביותר הוא לעסוק בענין 
של "פירסומי ניסא", לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, 

- את הניסים שהקב"ה עושה  ובכל מקום ומקום
עימנו, מתוך ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית 

והשלימה!", שתבוא ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח 
תיכף ומיד ממש.

הפעילים כנס השבוע:
משיח בארץ הקודש   קונגרס

בהשתתפות רבנים, משפיעים ושלוחי
המשיח, יתקיים  הרבי שליט"א מלך

ה'תשס"ט,  טבת ביום שלישי כ"ד אי"ה,
("ארמונות  באולמי היכלי הפנינה

לשעבר), החל מהשעה 11:30  וורסאי"
ועד לשעות הערב. לפרטים  בבוקר
- האגודה למען הגאולה  והרשמה
האמיתית והשילה: 03-658-4633.

קטיף לגוש חוזרים
ותנועות 'ארץ ישראל שלנו'   תנועת

הערב הימין ואנשי גוש קטיף העלו
"יש פתרון,  קמפיין ארצי ענק שכותרתו

הקמפיין  לגוש קטיף". מטרת חוזרים
להחדיר בתודעת הציבור, שעל עם 

ולבנות בחזרה את יישובי  ישראל לשוב
ההינתקות  בתוכנית שנחרבו גוש קטיף

ארץ ישראל  מחבל עזה, אומרים בתנועת
שלנו. לפרטים: 052-347-7701.

הרצאות סבב
משיח ארגן מטה רבים,   לאור בקשת

ה'שבת שכולה הקודש, שאורח בארץ
וארא מבה"ח שבט) הרב  (ש"פ משיח'

לאחר  ישהה שי' קלמנסון דובער שלום
עוד כמה ימים באה"ק בהם  השבת

 - סבב הרצאות והתוועדויות ייערכו
לתיאום ולפרטים: 'הקהל' ברחבי הארץ.

מטה משיח: 03-9607922.

מקום  הזולת, ובכל עצמו ואצל אצל לפרסם פירסומי ניסא, של בענין לעסוק הוא ביותר נכון ״דבר ולכן
והשלימה!״ האמיתית הגאולה שבזה קשורה ידיעה מתוך עימנו, שהקב״ה עושה את הניסים - ומקום

חדשות טובות
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היכונו
לכנס הקהל ארצי שיתקיים 

אי"ה לקראת יו"ד שבט 

ב"ה

עופרת יצוקה של
ניסים וניסי ניסים
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הארץ, פעמים יושבי נפגעים ב״ה, כמותה ראו ללא ישירה בבית, פגיעה
עזה. צה״ל ברצועת חיילי גם האחרונים, כמו רבות בשבועות

ניסים שגרה של

שנת "ַהְקֵהל"
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ח) (שמות א, ישראל בני שמות ואלה
על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. ראובן,
עוני  את ראיתי ז) "ראה (שמות ג, שנאמר
... יוסף, על שם שעתיד הקב"ה  עמי".
דכתיב  ישראל  את  ולגאול  להוסיף 
יוסיף  ההוא  ביום והיה יא)  יא, (ישעיה 

ידו". (מדרש רבה)ה' שנית

לבת פרעה ויגדל הילד ותביאהו
י) (שמות ב,

שהיה יפה, הכל מתאווים לראותו ולפי
והוא  ומחבקו מנשקו  פרעה  והיה  ...
כתרו של פרעה ומשימו על  את נוטל
כשהיה  לו  לעשות  שעתיד  כמו  ראשו 

גדול.
ואף מלך המשיח שעתיד ליפרע מאדום 

י) כז, (ישעיה יושב עימם במדינה שנאמר
ירעה עגל ושם ירבץ". (מדרש)"שם

לתת תאסיפון לא ויצו פרעה...
ו-ז) (שמות ה, תבן...

שגזר כן פרעה, נעלם משה למדין. כיון
שהלכו  מצרים"  ארץ  בכל העם  "ויפץ 
בכל  מהם)  (שנעלם  משה את  לבקש 
לקושש  מצרים, בטענה שהולכים ארץ

(יפ״ת)קש.

אמר למדין?  לברוח אולץ מה  ומפני 
מביא  אני "למחר  למשה:  הקב"ה  לו 
חוטא עליהם מכות והם אומרים: פרעה

שישראל יוצאין  מכיון אך לוקין? ואנו
בתוך  רואהו המצרי היה תבן,  להביא
שדהו ומקפח את שוקיו. וראו הכל את 

(מדרש רבה)רשעתם.

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:39  4:23 ירושלים 
5:40  4:37 תל-אביב 
5:38 4:27 חיפה 
5:42  4:42 באר-שבע 
5:39  4:36 ניו-יורק 

ואת  – יעקב ישרש ‰ËÙ¯‰: הבאים

(ÁÎ ÊÎ Â‰ÈÚ˘È) .יעריצו ישראל אלוקי

המשיח מלך אצל ומלכות תורה

בשעה ששלח הקב"ה את משה רבינו לגאול 
את ישראל ממצרים, השיב לו משה "שלח נא 

(משה) לפניו,  "אמר ביד תשלח". וכדברי חז"ל:
- ביד  תשלח שלח נא ביד ריבונו-של-עולם,

עתיד לגלות". משיח שהוא
"ביד אחר  בפשטות, כפירוש רש"י: וטעם הדבר

להכניסם לארץ  שאין סופי שתרצה לשלוח,
הרבה": לעתיד; יש לך שלוחים גואלם ולהיות

ישלח הקב"ה את  לא כלומר, הואיל ובלאו הכי
לעתיד",  גואלם משה "להכניסם לארץ ולהיות

(משיח), שישלח את  שליח אחר אלא ישלח
משיח להיות גואלם של ישראל גם ממצרים!

דקדושה בקשת חכמה
הבין משה רבנו,  להבין: ודאי אבל צריך

עתיד לשלוח את  עצמו ידע שהוא שהקב"ה
(ולא את משה) לגאול את ישראל  משיח

במשה כשליח לגאול  ובכל זאת בחר לעתיד,
ביקש משה  אם-כן את ישראל ממצרים מדוע

"שלח נא ביד תשלח"!
בקשת משה  מאחר והיתה זאת גיסא, ולאידך

חכמה  שכך זה עפ"י (חכמה דקדושה), מובן
דקדושה בתכלית שלימותה; אם כן מדוע לא

בקשתו? נתקבלה

בקשת והצעת  היות שזו שהיא הנותנת: אלא
תורה נצחית!  רבנו שהובאה בתורת אמת, משה

- שאותו  הרי שהיא אכן נתקיימה בפועל
שה' שלח לגאול את ישראל ממצרים  שליח

שולח לגאול את  עצמו הוא (משה), אותו
שמשה במדרש שנאמר - כפי ישראל לעתיד

גואל  מצרים) הוא (בגאולת גואל ראשון "הוא
(בגאולה העתידה)". אחרון

מתאחדים אישים
היתה כוונת משה בבקשתו "שלח נא וזו

- לקשר את ה"גואל ראשון"  ביד תשלח"
הראשונה  אחרון", שגם הגאולה עם ה"גואל
"ביד תשלח"  עם קשורה - ממצרים תהיה

תהיה קשורה (משיח), וגם הגאולה האחרונה
("גואל ראשון"). עם משה

משה ומשיח אומנם הם שני אנשים שונים, 
(בית  משבט יהודה ומשיח משבט לוי משה

נפרדים, ועם זאת  דוד), ומהווים שני ענינים
מתקשרים ומתאחדים זה עם זה. הם

- רצה משה  בבקשתו "שלח נא ביד תשלח"

- את חיבור  - ואכן גם פעל בפועל לפעול
(משה) עם "גואל  והתאחדות "גואל ראשון"

(משיח): אחרון
כנאמר:  (תורה), חכמה עניינו הוא משה, עיקר

תורה  ומשה קיבל תורת משה עבדי", "זכרו
- כנאמר  עניינו מלכות מסיני. משיח, עיקר

דוד". ברמב"ם "יעמוד מלך מבית

נתקבלה הבקשה
בבקשת משה "שלח נא ביד תשלח" ש"גואל
אחרון", הצליח משה רבינו ראשון הוא גואל

- מלכות  עניינים ומעלות אלו לפעול אשר שני
משיח. יהיו אצל - ותורה

עניינים ומעלות: נוסף  כולל שני ואכן משיח
(חכמה), וילמד  מלך, הוא גם רב לזה שהוא
רבנו  תורה את כל העם כולו, כולל למשה

מעלת  גם לו יש - במשה ועד"ז כו'. והאבות
מלך". המלך "ויהי בישורון

("גואל ראשון  התאחדות זו של משה ומשיח
בעבודת כל  גם נמשכת גואל אחרון"), הוא
על-פי הידוע, שכל יהודי יש  ובפרט יהודי,

שבכל  כך - משיח בו מבחינת משה ומבחינת
מעין שני העניינים: משפיע ומקבל.  יש יהודי

תורה ומלכות.
ה׳תשנ״ב) חיי-שרה (משיחת

דבר מלך

שמות פרשת

שמות

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

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

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

תניא תהלים חומש
לר' יוסף אברהם שיחי'

תחי' פייגה בן ציפורה
ליום הולדתו

של זמן הגאולה האמיתית והרחבה בריאות מתוך
מלך המשיח שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה,

מזל טוב ברכת

השבת ח ו ל

ורעייתו סיון שיחיו לר' ארז
פרידר

שתחי' להולדת הבת מעיין

מתוך לחופה ומעשים טובים, לתורה, לגדלה יזכו
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה הרחבה

מזל טוב ברכת

לעילוי נשמת

ע"ה חיון ר' אברהם ר' יוסף בן
בהתגלות בתוכם והוא עפר" ורננו שוכני "והקיצו

ותיכף ומיד ממש המשיח הרבי שליט"א מלך



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על לה'
החנוכה  לימי כאשר עומדים בסמיכות
ניסא".. "פרסומי הוא  שעניינם

שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי
נוגע להבאת  גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *
האחרון, כמו בכל   חג החנוכה

התארגנו  מקום בארץ, גם בדרומה,
הפעילים ל"מבצע חנוכה" שיביא 

תושב מקומי. אור הגאולה לכל את

שנים, שבחורי  מזה מספר
חב"ד  חסידי של הישיבה הגדולה,
המושבים  על לקחו חסות בצפת,

והקיבוצים בדרום, במסגרת 
"ופרצת". פעילות

במשך כשבוע, הם יורדים למקום, 
מתגוררים בקרית  אף חלקם
הערים הדרומיות  או מלאכי

האחרות, ומידי יום ביומו, הם 
יוצאים לשרשרת של פעולות.

היום הם  את שעות
מנצלים לעריכת 

כינוסי ילדים, 
ישוב  כשבכל

ילדי  ממתינים להם
ה'. צבאות

הצהריים  אחר
הערב מנוצלות בעיקרון,  ושעות

צה"ל  לפעילות בקרב בסיסי
וביקורי בית במושבים והקיבוצים.

בביקור של  בחלק מהבתים, מדובר
הבית  פעם בשנה, בו יכולים בני
ולשמוע על עניני יהדות  לספר

הרבה. ומכאן גם חשיבותו

הפעילים  מסיימים יומם, את סדר
ניתן  בה בהתוועדות חסידית,
לשמוע פניני סיפורים מאותן 

במשך היום.  נשמות שפגשו
מחליפים  המבצעים, חוליות

רעיונות  ומעבירים חוויות
לפעילות מוצלחת למחרת.

בפעילות  אחד מהבחורים ששהה
סיפור מיוחד ששמע  על זו, מספר
שלום דובער  באחד הלילות מהת'

וולף:

לספר "בדרך כלל אנו נוהגים
הרבי שליט"א מלך  על לאנשים

שאנו  המשיח, ועל פעולותיו. תוך
השלוחים  מציינים את פעולות

הפועלים  ברחבי העולם והארץ,
בשליחותו להפצת אור התורה 

והמצוות.

מיוחדת,  להדגשה זו, חשיבות
כשלומדים בספר הרמב"ם על 

שאחד  המשיח סימניו של מלך
לילך  ישראל כל מהם הוא "יכוף

התורה) ולחזק בדקה". (בדרכי בה

שני של חנוכה, המשיך  בליל
מושב  לבאר טוביה, לספר, הגענו

ממערב  הדרומי, במישור החוף
לקריית מלאכי.

מאוד  כרחוק המושב, נחשב
ולכן הופתענו,  הרוחנית, ברמתו

הבתים לשמוע את סיפורה  באחד
בעלת הבית: של

"אני, מגיעה מבית של שומרי 
שנים  ובמשך תורה ומצוות,
ארוכות, הקפדתי, עד כמה 
לשמור שבת וכו'. שיכולתי,

באחד הלילות 
שאני  חלמתי
רואה את את 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח, כשהוא 

לי: "כי  אומר
א-ל  אשמרה שבת

ישמרני". 

וניסיתי לחשוב במה  התעוררתי,
אני לא נוסעת לא  מדובר, הרי

רואה טלויזיה,  חשמל ולא מדליקה
דבר.  הרי זו שבת שלימה לכל

והגעתי למסקנה שצריך להפסיק 
אז  לדבר בטלפון בשבת, דבר שעד

לא הקפדתי עליו, לצערי.

שבוע שוב ראיתי בחלומי  כעבור
הרבי שליט"א מלך המשיח  את
השבת  לי: "שמור את יום אומר
באמת לא  הפעם כבר לקדשו",

והלא  לתקן, הבנתי, מה עלי
כעת שומרת שבת על  לכאורה, אני

כל דיקדוקיה.

שבכל פעם שבעלי  לבסוף הבנתי,
מכין לעצמו קפה בשבת, אני 

בשבילי. מאז  גם שיכין מבקשת
למיחם, והנה זה המיחם  עברתי
הנצב בפינת המטבח לפניכם..." 
הוספה ב"ויכוף כל ישראל". אכן

עוד ניירות כך הם על כשם שלפני זה הם חתמו
ניירות,  הטבע לאחרי זה על עוד יחתמו בדרך

 . . אשר בזה צד השוה בכולם לשני. ומסמך אחד אינו שווה
התנאים, עם  ואותם החותם שזה אותו ולא מתביישים לומר

(מוצאי ש"פ במדבר תשל"ט)אותם ההסברים...

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

והארץ המטה להצלת העם עם הרב שלום דב וולפא, יו"ר

ְוֹלא  ֵאֵלינּו, ִהְתַחְננֹו  ּבְ ַנְפׁשֹו ָצַרת  ָרִאינּו  ר  ֲאׁשֶ ֲאַנְחנּו ַעל-ָאִחינּו, ִמים ֲאׁשֵ "ֲאָבל
ַהּזֹאת" ָרה ַהּצָ ֵאֵלינּו ָאה ן ּבָ ַעל-ּכֵ ָמְענּו; ׁשָ

החטא ועונשומלחמת החטא ועונשו מלחמת
החטא  אין שם יאה יותר מ"מלחמת בדרום למלחמה
אוסלו  בהסכמי  שהחל  קדמון  חטא  אותו  ועונשו". 
רבין דיבר נגד  ההתנתקות. בתוכנית הארורים והמשיך
"פחדני השלום" וכינה אותם "פרופלורים". מי שנקרא 
עזה ולא  ממסירת חלפה התרברב ששנה מר ביטחון
רבין לראות את  של אשקלון. מי יגלה עפר מעיניו על טילים נופלים

החורבן והשסע שהביא על עם ישראל. 
שרבבות נהו  ה"בולדוזר" אריק שרון של רוגזו עלינו קפץ לאחר מכן
ושלום" והצהיר  לנו "ביטחון הבטיח עצומות. גם הוא אחריו בעיניים
אחרי שהאיש  שקט לדרום. התוצאות, שלוש שנים שההתנתקות תביא
המלחמה  תמצית  הוא  ועונשו החטא  לכול. ידועות עיניו,  את  עצם 
אלא כדי  לכם", בדרום. העונש בא לא רק כדי לומר להם "אמרנו כעת
נראה שזמן רב יחלוף  שנלמד את שהתרחש, נפנים ונפיק לקחים. אבל

זאת.  עד שמישהו יעשה
המדיני,  האופק שנעלם לנצח רק כאשר הערבים יידעו ישראל תוכל
אופק צבאי והתיישבות  להם אם יבחרו במלחמה. אופק צבאי מחכה ורק
חבל עזה יביאו את השלום המיוחל. כל פתרון אחר יקרוס  מחדש בכל

כמגדל קלפים. 
לפני  שליט"א מלך המשיח שנאמרו הרבי מליובאוויטש של דבריו
מיליוני  על סכנה ימיט  קטן  הכי  ויתור שכל ויותר,  שנה  ארבעים
לנגד עינינו. זכיתי להביא את דבריו על פי הוראתו  יהודים, מתגשמים
הכוונתו  שנה ובפעילות שנעשתה לפי לפני שלושים בספרים שכתבתי
נבואתו לא  אחת מדברי  ושערה וכיום כל דבריו התגשמו של הרבי, 
היא לכבוש את כל עזה לחזור  העצה היחידה, לפי דבריו, נפלה מדבריו.

כנם.  על היישובים כל את לשלוט במקום ולהשיב

פיצויפינוי מרצון בלי פיצוי פינוי מרצון בלי
צחקו  לאשדוד הרימו גבה. יגיעו שהטילים עוד בכל פעם שכתבנו
מאיים  להתנתקות  וההזוי שהתנגד  הסהרורי  הימין  שוב  הנה  עלינו,
באשדוד הרגישו בטוחים. עד כדי כך שמנהיגי הציבור החרדי  עלינו.
בתחינה ובזעקה  אליהם כאשר פנו שקהילותיהם מתגוררות באשדוד,
הגירוש, הם  ולא ייתנו את ידם לפשע שייחלצו למען תושבי גוש קטיף
ללכת ולהתגורר בעזה?  אמר להם פנים "מי הפטירו בחוצפה ובעזות

בעיה שלהם".  זו
אלפי חרדים  עשרות הדרום ומערי מאשדוד נמלטו בשבוע שעבר
פיצוי. הטילים  ללא פורמלית של פינוי מרצון תוכנית בלתי במסגרת
מאותם  בדיוק  נורים  וירושלים  ברק  לבני-  הציבור  את שהבריחו

זכויותיהם.  את ורמסו שבהם גירשו את היהודים מקומות
רק  לו  יכלה,  ליצמן  יעקב  ח"כ בראשות  והשבת'  התורה 'יהדות
את העדיפו  הם  אבל  ודאי. באופן ההתנתקות את  לעצור  רצתה, 

מיליון   290 בדמות  שרון,  להם  ששקל  הכסף שקלי  את הכופתאות
כדי להעביר  לים המלח לברוח לאוצר הישיבות. ליצמן ידע בדיוק מתי
אורלב, ראש הבית היהודי  פיצוי. ולא שכחנו את זבולון פינוי את חוק
התחינות  הגירוש, וכל שהיה שותף מלא לפשע חדשה, מפד"ל המפורר

נענו בסירוב מוחלט.  שלנו שיפיל את שרון
לעצור את  כדי  הכול  ולעשות  להילחם  חייב הוא  יהודי באשר  כל 
מראש  תצהיר ממשלה שלא בשום טירוף הנסיגות. לא להיות שותף
אחרת תהליך  כי תדבר על מסירת שטחים, שלא תמסור שטחים ולא

תתפשט לכל הארץ... יימשך והמציאות העגומה הנסיגות

עכשיו נפלאות ישראל הארץ ובטחון עם שלימות

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

יב פרק

יג פרק

יד פרק

טו פרק

טז פרק

יז פרק

פרקים ז-ט

פרקים י-יב

הל' שאר אבות הטומאות. פרקים א-ב. פרק יג.

פרקים ג-ה

פרקים ו-ח

פרקים ט-יא

יב-יד פרקים

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

"יכוף כל ישראל"

ערך לחתימתם ומושבאין מלוה ולווההל' מטמאי משכב הל'
והשלימה למען הגאולה האמיתית האגודה

מחלקת הפקות והוצאה לאור

מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)
ניתן להשיג את הקופסאות החדשות

עם או בלי נרות

להזמנות חייגו: להזמנות חייגו: 077-5123-770077-5123-770

הבתים בביקור באחד
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מתעסקי ההקהל לכנס את
בסדר מסודר, ד"הקהל" תהיינה שהפעולות ”כדי
להתאסף - צריכים ומופלגה ומתוך הצלחה רבה

ובדוגמת הענין ד"הקהל",  (ע"ד וכמה אנשים כמה
כיצד  יחדיו הדרת מלך") כדי להתייעץ עם "ברוב

ברוב יועץ",  לפעול בכל ענינים הנ"ל, "ותשועה
ש"ההסכם אשר עושים שנים או רבים יש  נוסף לכך
עצמו  יותר מההסכם שעושה בפני לזה חיזוק הרבה

בקונטרס החלצו. כו'", כמבואר
מכוונים הדברים לראשי המתעסקים  ולכל לראש

ישיבות,  וחוגים,ראשי מוסדות, ארגונים בזה, ראשי
שיתאספו ויתייעצו  תורה וכיוצא בזה, תלמוד

הפעולה, בנוגע לכל אלו  אופני לפרטי בנוגע ביניהם
כו' שעומדים על גביהם." השייכים למוסדות

י״ג תשרי וש״פ בראשית תשמ״ח) שיחות (ע״פ

איך עובדים בשמחה
תשנה מנוסח נוסח התפלה, האם אודות כותבת

שי'. שהורגלה בנוסח הורי'
אחר, אין לשנות  שעל פי המבואר במקום כיון

מנוסח האר"י לנוסח ספרד או אשכנז, לכן באם 
בקביעות ולתמיד תעשה זה אבל  שתשנה החליטה

לזמן מוגבל, הרי תחכה עד  רק באם השינוי הוא
לידי החלטה לשנות לתמיד. שתבוא

ה' בשמחה, על  כיון שנצטוינו, עבדו את שואלת,
תגיע לשמחה זו. ידי איזה התבוננות,

התבוננות הכי קרובה ונכונה מובנת מדברי הרמב"ם 
לשונו: השמחה שישמח  בסופן) וזה לולב, (הלכות

בהן, הא-ל שצוה מצוה ובאהבת אדם בעשיית
במפרשים שם. היא. ומבואר גדולה עבודה

ז׳קז) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בלב העיר רמת גן, ליד הפארק העירוני, בטבורו 
'התעוררות'  של הרחוב ההולנדי נמצאת מדרשת

וחסידות לנשים ונערות. יהדות ללימוד
יום, עשרות בנות, מתכנסות מידי במקום,

משולבים שיעורים,  כשבערך השבועי
צוהר לעולם  התוועדויות והרצאות, הפותחות
האור  את לגלות והיהדות למבקשות החסידות

הגדול.
בלה בוקובזה המספרת  גב' מנהלת את המדרשה

"הרעיון להקים את המדרשה התחיל  על הרעיון:
בתור בחורה צעירה  שנים טרם חתונתי, 3 לפני

חב"ד. רבקה בכפר בוגרת מכללת בית

הבת של שלוחי  להיות יש לי את הזכות ב"ה
הרבי שליט"א מלך המשיח בעיר רמת גן, הרב 
מוטי גל ורעייתו, ובתור בת למשפחת שלוחים 
יחד עם שאר אחי ואחיותי, על הערכים  גדלתי,
של השפעה קירוב לבבות ואהבת ישראל זו דרך 

חיים.

שליחות של חיים
עצמי אין שבת או חג בלי את זוכרת מאז שאני

בסתם יום חול בכל שעה ביום,  אורחים ואפילו
טובה  לכל מי שרוצה עידוד מילה הבית פתוח
עזרה והכוונה. לפעמים זה היה בא אפילו על 
הילדים, למסור את הרצון האישי  - חשבוננו
והעשייה  לטובת הכלל. חיינו את השליחות

כיף ושמחה פנימית. תמיד מתוך הייתה

חלום שאולי יום אחד תהיה פה  לי תמיד היה
כלים  שנותן בעיר, מדרשיה לנשים ובנות. מקום

באור  בתים נאמנים מוארים לבנות אמיתיים
וחדורים ביראת שמיים. והחסידות התורה

מדרשיה היו קשים. מצד  לפתוח אם הלבטים

ומצד  בשליחות ולהשפיע לפעול הרצון אחד
השכל הקר טוען כי אחזקת מדרשייה הוא  שני

בור ללא תחתית. עניין שדורש מסירות אחריות 
ובעיקר משאבים לתפעל מערכת של שיעורים, 

אוכל וכו'. שבתונים, הרצאות, סדנאות,

בלבד... אחת עם בת
הרצינית להקמת המדרשה בפועל,  את הדחיפה

הרבי שליט"א מלך  של מהתשובות קיבלתי
הקודש'. 'אגרות באמצעות המשיח

כשכתבתי על רצוני להקים מדרשה ועל 
הספיקות בעניין. קיבלתי תשובה שעסקה 

באור. הצלת הנוער והארת הסביבה בחשיבות

מאותו רגע התחלתי לדחוף לפתיחת המדרשה 
תוכניות לימוד, רשימת מרצים  הכנתי בפועל.
למדרשיה  שם מצאתי תוכנית עבודה ואפילו

התעוררות...  -מדרשת

את ההשגחה הפרטית ראינו על כל צעד ושעל.
מכתב מהרבי שליט"א  באחד הימים קיבלה אימי
טוב על הרחבת  כותב "מזל מלך המשיח בו הוא

שבוע השכנים  באותו הדירה והרחבת הרהיטים".
שגרו בבית הקדמי הודיעו לנו פתאום  שלנו
דירה ואם אנחנו רוצים קצת  שהם עוברים

רהיטים...

לגור בבית  כל המשפחה נרתמה למשימה ועברנו
המדרשיה. הצמוד לטובת פינוי הדירה למען

את השיעורים התחלנו עם בת אחת בלבד! 
מקשיבות לרב.... אט אט המקום  היא ואני כשרק

וכמו שהרבי שליט"א מלך המשיח  תאוצה תפס
מתקבצים החפצים  "כשמעמידים פנס אומר:

מושך אליו".  'אור ממשיך' אור באור כי

בחיים מהפך
3 שנים של פעילות מאומצת לאחר כיום,

המקום מפעיל עשרות סדנאות ושיעורים 
שבתונים והתוועדויות. יש את הבנות שגרות 

חלקן התחתנו  המדרשיה ומתחזקות, במסגרת
חסידיים. ב"ה והקימו בתים

והרחוקה מגיעות  מהסביבה הקרובה ובנות נשים
דליים של שמחה, אמונה  לשיעורים וממלאות

היומיום בשלום בית  והכוונה מעשית לחיי
בחינוך הילדים וכו'.

למדרשיה והגיעו  הוקרה מזמן עשינו ערב לא
שנות  3 בנות שבמשך כמאתיים בנות. כל אותם

המדרשה התקרבו והתחילו את דרכן עם היהדות 
לספר ולהוקיר את  החסידות באו ועם תורת

שהתחולל  שינוי שלהן. הפעילות ואת השינוי
הרבי שליט"א  - "המשלח" בזכות רק כמובן,

מלך המשיח.

במדרשיה חמד פינת

ממשיכים במבצע!ממשיכים במבצע!

משיח - תמונות ורגעים, נביא מקרבך, אוצרות מלך - הקהל, 
דבר מלכות - תוכן וסיכום, שיחות קודש תשנ"ב (2 כרכים), 

זורע צדקות, תורת הגאולה, רק משאלה אחת, דבר מלכות עם 
פיענוחים (5 כרכים), מעלתן של ישראל, בית חיינו (5 כרכים), 

נפלאות עכשיו א' ו-ב', ברכון שמחת הגאולה

מבצע הפצה ענק, על כל הספרים בממש
מה' טבת ועד לכ"ד טבת ה'תשס"ט
.   משלוחים חינם! הנחות מיוחדות

להזמנות מרכז ההפצה - ממש:  077-5123-770
www.mamesh.org

להזמין את הננו שמחים להזמין את  שמחים הננו
השלוחים והפעילים להשתתףהשלוחים והפעילים להשתתף

בקונגרס משיחבקונגרס משיח
הקודשבארץ הקודש בארץ

בהשתתפות רבנים, משפיעיםבהשתתפות רבנים, משפיעים
המשיחושלוחי הרבי שליט“א מלך המשיח הרבי שליט“א מלך ושלוחי

שלישישתתקיים אי“ה, ביום שלישי שתתקיים אי“ה, ביום
(כ“ד טבת ה’תשס“ט (20.1.0920.1.09)) ה’תשס“ט כ“ד טבת

באולמי היכלי הפנינהבאולמי היכלי הפנינה
(“ארמונות וורסאי“ לשעבר),(“ארמונות וורסאי“ לשעבר),

רחוב הפרדס רחוב הפרדס 55 א.ת אזור
החל מהשעה החל מהשעה 11:3011:30 בבוקר

ורישום:לפרטים ורישום: 03-658-463303-658-4633 לפרטים

מושבים, שיעסקו בעניני הכנס יחולק לחמישה מושבים, שיעסקו בעניני  הכנס יחולק לחמישה
ופעילים.השעה, תוך שילוב מרצים, מנהלי מוסדות ופעילים. השעה, תוך שילוב מרצים, מנהלי מוסדות

20:3020:30 התוועדות חסידית בשעה

יום

שלישי

הקרוב

בלבד!לגברים בלבד! לגברים


