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של לשמו האחראים אם בין ענן". "עמוד מבצע
ביציאת הידוע הענן לעמוד התכוונו המבצע,

בשמו לראות שלא אפשר אי לא, אם ובין מצרים,
הניסית המשמעות את העכשווי, המבצע של

אז. של הענן" "לעמוד שקשורה
ישראל בני את הוציא רבינו שמשה לאחר זה היה

על העבירה לישראל ששנאתו פרעה, ממצרים.
ביום ישראל. בני אחר למרדף צבאו את גייס דעתו,

שפת על ישראל בני את הרודפים השיגו השביעי,
כשפרעה כעת סוף. ים

בידו, שהטרף בטוח היה
מוזר, דבר לפתע התרחש

משום- שנחת ערפילי ענן
בדיוק התמקם מקום,
בני לבין המצרים בין

הראות למרות ישראל.
מורה פרעה הלקויה,

חצים של מסיבי ירי על
לכיוון בליסטראות ואבני
הנס. מתרחש ואז הענן,
והבליסטראות החצים
לחדור מצליחים אינם

נעלמה יד כמו הענן, את
ישראל בני על מגינה

במעופו. חץ כל ועוצרת
הענן עמוד ניסי

בשלב כבר "נמצאים כאשר מכן, לאחר שנה אלפי
ישראל, עמו על ומגן חוזר הקב"ה ממש", הגאולה

תוצאות בעל אבל נראה, בלתי אולי ענן, בעמוד
מדהימות.

עצמם על נוטלים התורן צורר של תפקידו את
טילים אלפי ירו האחרונות שבשנים הפלסטינים,

ההתנתקות), פשע (לפני קטיף גוש ישובי על
הטילים למתקפת ועד המערבי הנגב ישובי על
ברחבי גדולים חלקים על האחרון השבוע של

וטילי גראדים קסאמים, פצמ"רים, אלפי הארץ.
הטבע, שבדרכי פאג'ר,
נזק לגרום יכולים היו

ישראל, לבני ח"ו, עצום
כמו השי"ת, ובחסדי

וגלויה, מדוייקת פרטית בהשגחה אבל נעלמה יד
לשדות הטילים את הסיטה האיטה, ממש, ניסית
לא מבנים או ריקים, עירוניים שטחים חקלאות,
בבתים, ישירות פגיעות היו כאשר גם מאויישים.

או מהבית יצאו יושביהם השי"ת, שבחסדי התברר
הטיל. פגיעת לפני שניות חדרים, מאותם

הגאולה לזירוז הניסים פרסום
מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושות בשיחותיו
"ראשית, הניסים: פרסום חשיבות את המשיח

ההכרה להיות צריכה
הניסים על לה' וההודאה

ובפרט עושה. שהוא
בסמיכות עומדים כאשר

שענינם החנוכה לימי
ניסא"... "פירסומי הוא
שהקב"ה הניסים בכל
- ישראל לבני עושה

הזה". בזמן ההם "בימים
: העיקר והוא ועוד

ונתינת וההודאה ההכרה
הניסים על לה' השבח
על נוסף עושה, שהוא
הכרת של ענין היותם

נוגע גם זה הרי - טובה
צדקנו משיח לביאת

אומרת: שהגמרא כפי והשלימה, האמיתית בגאולה
מידת אמרה .. משיח חזקי'ה לעשות הקב"ה "ביקש

הניסים כל לו עשית חזקי'ה הקב"ה.. לפני הדין
משיח?". תעשהו לפניך שירה אמר ולא הללו..
של ניסא שפירסומי בעניננו, מובן זה על-פי

להבאת נוגע זה הרי בזמננו הקב״ה שעושה הניסים
!״. ממש בפועל והשלמה האמיתית הגאולה

שלושת של מותם ביותר זועק זאת, לאור דווקא
יצחק ר' סמדג'ה, אברהם הרב הקדושים:

שארף, רות מירה מרת והשליחה אמסאלם,
ומעשים מצוות בתורה, להוסיף הזמן, זה הי"ד.
ולתבוע לדרוש הזמן זה לזכותם. בפרט טובים,
שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את

ממש בפועל והשלימה האמיתית בגאולת ויגאלנו
לבב. וטוב שמחה מתוך

הדרום בגזרת חב״ד ניידות
התפרס חב"ד ניידות של הטנקים צי

גזרת פני על ענן", "עמוד מבצע מתחילת
בשדרות. ממוקם החפ"ק כאשר הדרום,

הטנקיסטים מזכים הפעילות במהלך
ואמירת תפילין בהנחת צה"ל חיילי את
ידם, על חולקו כן כמו ישראל". "שמע
אלפי קרה, שתיה פחיות אלפי עשרות

הטנקיסטים מתיקה. ומיני חטיפים
עצומה רוחנית התעוררות על מדווחים

תפילין הניחו שלא רבים החיילים. בקרב
ענק בתורי עמדו - מצווה הבר מאז

הטנקיסטים חילקו כן כמו תפילין. להניח
תהילים. וספרי חת"תים ציציות,

המעוניין לציבור פונים הניידות במשרד
המבצעים לפעילות ולהצטרף כתף לתת
שניידר יאיר לפרטים: צה"ל. חיילי עם

.050-287-7054

ישראל עם למיגון
פתח אביב, בתל למדרש" חדש "בית

היקף רחב מזוזה במבצע אלה בימים
בהתאם ישראל, עם למיגון העיר, ברחבי
המיוחדת סגולתה דבר על חז"ל לדברי

והצלה. הגנה שמירה - המזוזה של

באירופה לשליחות דרוש
דרוש באירופה, הקייט מערי לאחת

הרבי בשליחות באיזור לפעול שליח,
לדוברי עדיפות המשיח. מלך שליט"א

.03-658-4633 לפרטים ספרדית.

היותם על נוסף עושה, שהוא הניסים על לה׳ השבח ונתינת וההודאה ההכרה העיקר: והוא ועוד
!״ והשלימה האמיתית בגאולה צדקנו משיח לביאת נוגע גם זה הרי - טובה הכרת של ענין

טובות חדשות
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(23.11.12) (5773) ה'תשע"ג הגאולה, חודש כסלו, י' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

ועל הניסים על
הזה בזמן הטילים

923

שגריר עם דלהי בניו המשיח מלך שליט״א הרבי שליח שי׳ שארף שמואל הרב
בהודו השגריר בבית השלוחים עם פגישה במהלך בהודו ישראל

בהודו והשגריר השליח



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

שיחי' שרה חיה בן בן שמואל הרב
וגאולה חנה יצחק יוסף והילדים

הי"ד רות מירה בני

שלמה לרפואה
ישראל חולי שאר בתוך

לפצועים שלמה רפואה

  
   

    
    
  

     
   

   
   
    
   
     
    

    

עליה שכב אתה אשר הארץ
יג) כה, (ויצא

רמז תחתיו, ישראל ארץ כל הקב"ה קיפל
אמות כארבע לבניו ליכבש נוחה שתהא לו

אדם. של מקומו שזה
(רש״י)

שער וזה .. הזה המקום נורא מה
יז) כח, (ויצא השמים

המקדש בית הקב"ה לו שהראה מלמד
נורא" מה ויאמר "וירא ובנוי. וחרב בנוי
אלוקים "נורא דאתאמר כמה בנוי, זה -
זה זה", "אין לו), סח, (תהילים ממקדשיך"
לבנו" דוה היה זה "על דאתמר כמה חרב,
שער וזה אלוקים בית אם "כי יז), ה, (איכה
כמה לבוא, לעתיד ומשוכלל בנוי השמים",
(תהילים שעריך" בריחי חזק "כי דאתמר
(רש״י) יג). קמז,

כא) כח, (ויצא לאלוקים לי הוי׳ והיה

נטל לוי: ר' בשם דסכנין יהושע רבי
מפתח ועשאה אבות של שיחתן הקב"ה

בנים. של לגאולתן

אמרת אתה ליעקב, הקב"ה לו אמר
טובות כל חייך לאלוקים", לי הוי' "והיה

איני לבניך, נותן שאני ונחמות וברכות
ההוא ביום "והיה הזה: בלשון אלא נותנן

יד, (זכריה מירושלים חיים מים יצאו
עגלת איש יחיה ההוא ביום "והיה יח).
ההוא ביום "והיה כא), ז, (ישעיה בקר"
"והיה יא). יא, (ישעיהו שנית" ה' יוסיף
(יואל עסיס" ההרים יטפו ההוא ביום
בשופר יתקע ההוא ביום "והיה יח), ד,

גדול".
ט) פרשה רבה, (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ

5:15 4:01 ירושלים
5:17 4:15 תל-אביב
5:14 4:05 חיפה
5:18 4:19 באר-שבע
5:16 4:14 ניו-יורק

תלמי על - גו' תלואים ועמי 
שמר. ובאשה גו' יעקב ויברח שדי,

נשמר. ובנביא גו' העלה ובנביא
א-י). יד פרק א-טו, יג פרק יג-טו, יב פרק (הושע

המעלות שיר ט"ו בזכות

ההוא", במקום "וישכב בפרשתנו הפסוק על
שנה י"ד כל אבל שכב, כאן במדרש: נאמר

שכב, כאן שכב... לא עבר בבית טמון שהיה
לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' כל אבל

מעיני". שנתי "ותדד כנאמר שכב",
רבי אומר? היה "ומה נאמר המדרש בהמשך

שבספר המעלות שיר ט"ו אמר: לוי בן יהושע
לולי לדוד המעלות שיר טעמיה? מאי תהלים,

סבא ישראל ישראל: נא יאמר לנו שהיה ה'
כל אמר: נחמן בר שמואל רבי אבינו). (יעקב

קדוש ואתה טעם? מה אומר, היה תהילים ספר
סבא". ישראל ישראל: תהלות יושב

הנסיונות על התגבר כיצד
"במה אינה אומר" היה "ומה השאלה משמעות
נאמר שהרי לבן", בבית עסוק אבינו יעקב היה
עד כחו, בכל לבן צאן עם עבד שהוא במפורש
הכוונה בעיני". שנתי ותדד בלילה "ביום... כדי
שיוכל כדי למד) (התפלל, יעקב אמר מה היא:
בפרט לבן? ובבית בחרן הקשיים על להתגבר

מדרגתו, לירידה הביאה לבן בבית ששהותו
הוא לרמאות "אם אמר שיעקב רש"י, כדברי

היתה, אצלו שגם ברמאות". אחיו אני גם בא,
ולכן לבן. לרמאות בדומה רמאות כביכול,

אלו? קשיים על להתגבר הצליח כיצד השאלה:

באמצעות זה היה שבודאי לומר, צריך כך ועל
ואת ה"ידים" את המבטל יעקב" קול "הקול

ולכן חז"ל, וכדברי ולמעשיו ליעקב המתנגדים
אומר"? היה "מה היא השאלה

שיר ״ט״ו את אמר שהוא המדרש, כך על עונה
ספר "כל את או תהלים", שבספר המעלות

בנסיונות. לעמוד הכח לו ניתן מכאן תהלים".
תהלים ספר ש"כל שהדעה בעוד להבין: יש אך
שבפשטות במצב בהיותו כי מובנת, אומר" היה

לא

לא ובודאי בעיון, תורה ללמוד היה יכול
אמר הוא עבר", בבית "טמון היותו כבתקופת

שכר נוטלים שעליהן כאלה, תהלות לקב"ה
שיר "ט"ו שבין הקשר מהו אך ואהלות. כנגעים
לבן? בבית מצבו לבין תהלים" שבספר המעלות

שנה עשרה חמש יחד חיו
החיד"א דברי את להקדים יש זאת, להבין כדי
ט"ו כנגד ע"ה דוד אמר המעלות שיר ש"ט"ו

אבינו אברהם שהרי ביחד", האבות שחיו שנים
כאשר נולד יצחק שנים, וחמש שבעים מאה חי
יצחק כאשר נולד ויעקב מאה, בן היה אברהם

חיו שנים (15) שט"ו מכאן, ששים. בן היה

את אמר שיעקב לומר, ניתן זה לפי יחד. האבות
לעורר כדי תהלים" שבספר המעלות שיר "ט"ו
שבנוסף ויצחק. אברהם אבותיו זכויות את גם
כחותיהם גם לו יינתנו שלו, וכחותיו לזכויותיו
להתגבר היה יכול כך דוקא ויצחק. אברהם של

אבי אלוקי "לולי כדבריו לבן, בבית הקשיים על
לי...". היה יצחק ופחד אברהם אלקי

הקליפה כנגד דקדושה אחדות
לנצח כדי האבות כל בזכויות הצורך את

מטכסיס להבין ניתן לבן, בבית היצר במלחמת
ממלחמה הנלמד בחסידות, המובא מלחמתי

הזקן: אדמו"ר בתקופת שהתרחשה
כל "מחלקים בכלל המלחמה" ב"מערכות

באמצע... א' חלק חלקים, לג' שלו החיל אחד
הצד גם מסדר וכן ומשמאל, מימין ידות ושתי

מול אלו ונלחמים כאלו, חלקים לג' שכנגדו
ע"י הושגה מלחמה באותה וההצלחה אלו".

של אחד מחנה מול שלו" מחנות "ג' העמדת
עליה". בודאי מתגבר זה ידי ו"על השונא,

מלחמת הרוחנית, בהמלחמה נצחון לגבי גם כך
דקדושה מדות ג' "כל את לעורר צריך היצר:
אחת מדה לעומת - ורחמים יראה אהבה, -

אותה". וינצחו יפילו בודאי זה ידי ועל דקליפה,
ט"ו "כנגד שהם המעלות" שיר "ט"ו אמירת

עניינם את מעוררת ביחד", האבות שחיו שנים
המדות שלוש כנגד שהם האבות, שלשת של

יש וכאשר ורחמים, יראה אהבה, דקדושה,
את יחדיו מלכדים כלומר, ביחד, שלשתם את

הכח ניתן אז - דקדושה המדות שלוש כל
האמיתית הגאולה עדי נסיונות, כל על להתגבר

תש״מ) וירא ש״פ שיחת (ע״פ ממש. בפועל והשלימה

מלך דבר

ויצא פרשת

ויצא

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הי"ד חי ויקטור אהרון הרב

הי"ד אמסלם יצחק הת'

הי"ד רות מירה מרת

ה'תשע"ג כסלו ר"ח עק"ד נהרגו

נשמת לעילוי



שנחתם העולמי השלוחים כינוס
,770 – רבינו בבית אלה בימים

לשמוע הזדמנות היווה יורק שבניו
קצווי מכל שהתקבצו מהשלוחים

ומופתים אותות סיפורי תבל,
מלך שליט"א הרבי מהמשלח,
סיפורי מאותם אחד המשיח.

כתב טוכפלד מתי לר' שייך נפלאות,
היום", "ישראל העיתון של פוליטי

דרך כברת עשה האחרונות שבשנים
כי להכרה להגעתו עד לציון, ראויה

הוא מליובאוויטש שליט"א הרבי
המשיח. מלך

לא תמוז ג' ש"לפני שלמרות וסיפר
שנים עשר וגם חב"דניק הייתי

חב"דניק, הייתי לא תמוז ג' לאחר
שליט"א שהרבי האמנתי תמיד אבל

המשיח". מלך הוא

באתר גם עבד שנים, שמונה לפני
לקראת זה היה .nrg של האינטרנט

הידוע כסלו, י"ט
הגאולה", כ"חג
לעורך "פניתי

שברצוני לו ואמרתי
בנושא לכתוב

"אתה חם מאוד
החב"דניקים יודע

הוא שהרבי אומרים
ויש המשיח מלך

מבינים שלא כאלה
כאלה ויש זה את

בקיצור, שחושבים...
על לכתוב רוצה אני
מלך הוא שהרבי זה

המשיח!

את והסברתי בנושא, כתבתי ואכן
שהיו המקורות בסיס על הדברים

מאוד העורכים תקופה. באותה בידי
בעמוד הוצגה הכתבה זה. את אהבו

להרבה וזכתה האתר של הראשי
נדחקה הכתבה הזמן, במשך צפיות.

לארכיון. שהגיעה עד יותר, מטה
את סיימה היא בזה כי היה ונדמה

החסידי הפתגם ידוע אבל תפקידה.
לדורות. היא כתובה מילה -

המשפחה כל נסענו שנה לפני
להתפלל הלכתי וכשאני לצפת.

אשתי תמימים", "תומכי בישיבה
ופגשה "אסנט" במכון הייתה נעמה

לשוחח והחלו אחת אשה שם
אשתי כאשר מסויים בשלב ביניהם.

האשה כבעלה, שמי את הזכירה
היא כי ואמרה התרגשה מאוד

שומרת כיהודיה חייה את לי חייבת
וכחב"דניקית.. ומצוות תורה

באה אומנם היא כי סיפרה, היא
במהלך אבל דתית, לא ממשפחה

התקרבות אצלה חלה השנים
שנחשפה עד... לחב"ד, מסויימת

המשיח. מלך שליט"א הרבי לנושא
הסבר כל לקבל זכתה שלא העובדה
ורתיעה בילבול אצלה יצרה בנושא,

חזקה. נפשית

בין ארוכה, תקופה התייסרה וכך
לבין לחב"ד מיוחדת סמפטיה

הזוי נראה שהיה לעניין ביקורתה
בנושא, הכוונה העדר לחלוטין.
לגבי שאלה סימני אצלה העלה

בכלל. ומצוות בתורה התחזקותה

שואלת בביתה, ישבה אחד ערב
שהחב"דניקים זה כיצד עצמה את
אכן ואם כזה? הזוי בדבר מאמינים
זה ועל אמונתם, זו

אני דרכם, מתבססת
להסכים יכולה לא
שם. לא אני לזה,

נקודה.

הבריק "לפתע
לחפש רעיון, בי

למצוא באינטרנט
או שכותב מישהו

פשוט בנושא, מדבר
סופית, היווכח כדי

העניין כמה עד
הזוי..

כותבת אני ואז
על המשיח". מלך "הרבי בגוגל

רבים. איזכורים מופיעים המסך
פרטית ובהשגחה צדה עיני אבל

מתחילה ואני .nrg-ב הכתבה את
הולך אצלי הערפל אט אט לקרוא,

הייתי לא בשוק. די אני הייתי ונמוג.
של באתר שם, שדווקא מאמינה
לי יענה שמישהו אזכה "מעריב"!

כל אמוני בנושא שלי השאלות על
מרגע להתבהר. התחילה התמונה כך.
הרבי לכיוון התפנית, אצלי חלה זה

וקיים". חי המשיח מלך
חב"דניקית היא מתי, מספר "כיום,
בצפת. חב"ד בקרית משיחיסטית

חוזרת שאינה לתעמולה חזקה
לפרסם כולנו תפקיד זה ריקם.

יחד יצעק שהעולם עד ולפרסם
מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי אתנו

ועד". לעולם המשיח

- סבא כפר חב"ד ישיבת ראש - איפרגון אבישי הרב מאת
מסווג בתפקיד בצה"ל שירת

דשמיאכיפת ברזל בסייעתא דשמיא בסייעתא ברזל כיפת
ברזל כיפת סוללת פריסת הסתיימה קודש השבת ביום
הסוללה של ופריסתה הרכבתה המרכז. באזור חמישית
ובעבודה עצומה דשמיא בסייעתא שיא, בזמן הסתיימה
ו"באלתא" ב"רפאל" והטכנאים המהנדסים של במסירות
וחצי! חודשיים במקום וחצי, יומיים תוך צה"ל, וחיילי
כבדה רקטה ליירט מכן, לאחר שעות 4 כבר הספיקה הסוללה

ת"א. לעבר ששוגרה 5 פאג'ר מסוג

אחד היה רקטות, מאות היום עד שיירטה ברזל", "כיפת מערכת של פיתוחה
מודים הפיתוח ואנשי הביטחוניות, התעשיות של מוצלחים היותר הפרויקטים
צפוי בלתי היה – הקודמות הסוללות של גם – שלה וההקמה הייצור קצב כי
הרבה שעברה) (בשנה לפעולה נכנסו הראשונות הסוללות גם וכי לחלוטין,
דשמיא, סייעתא שזו לנו ברור מאמינים, כיהודים הצפוי. מן מוקדם יותר

ירבו. כן יהודים מיליוני של חייהם על להגן שנועדה

שאינו "נס - כללי באופן נסים סוגי שני שישנם מובא החסידות בתורת
שניכר נס הינו בטבע, מלובש שאינו נס בטבע". המלובש ו"נס בטבע", מלובש
בטבע המלובש נס ואילו וכיו"ב, סוף ים קריעת כדוגמת – נס שהוא כל לעיני
הסתרתו ע"י היא לעולמנו, להביאו היחידה שהדרך כך כדי עד גדול נס הינו
אינו עבורו נעשה שהנס מי גם רבות שלעיתים כך כדי עד הטבע", ב"לבוש
שאפילו – לבדו" גדולות נפלאות "לעושה חז"ל: וכדברי – בו להכיר יודע

א'). ל"א נדה, (מסכת בניסו" מכיר אינו הנס בעל

ששורשם מובן גדולות", "נפלאות שזהו חז"ל שמלשון מדגישה, חסידות
הגלויים! מהנסים יותר הרבה ונעלה גבוה אלו, נסים של והקדוש הרוחני

בטבע מלובשים ניסים
שאינו – "רגיל" נס לבצע מנת שעל משום, שזהו בחסידות כך על מוסבר
הקדוש), בזוהר (המובאת עלמין" כל ה"בסובב אור בדרגת די – בטבע מלובש
משנה הוא הרי בהתגלותו ולכן העולם" מהגבלות "שלמעלה אלוקי אור שהינו
כל. לעין ונראה שניכר גלוי" "נס נעשה ואז אותו", "שובר העולם, סדרי את

גבוהה ממדריגה שנעשה נס הינו בטבע" המלובש נס" החסידות, אומרת אולם,
את לשלב ביכולתו רק אשר הקב"ה של האינסופי כחו בשל ונגרם – יותר אף
ידו שעל הגבול כח עם הטבע") ש"מעל (הכח - הנסים כח – גבול" ה"בלי
הטבע שעולם בלי – והמוגבל המצומצם עולמנו שהוא הטבע" "עולם מונהג

וישתנה "ישבר"

כדי עד בטבע, המלובש נס הזה בעולם נפעל הקב"ה, של המיוחד בכחו ולכן
הנ"ל מהגמרא שמובא כפי אולם טבעית, כהנהגה נראה הוא שלפעמים כך
שמודים ממה יותר אפילו לקב"ה, עליהם להודות ויש גדולות"! "נפלאות זהו

גלוי. נס על

המלובשים רבים נסים הינם האיזורים, ובשאר בדרום הרבים ההצלה נסי גם
הצלחה! 90% ל- קרוב - ברזל כיפת של המוצלחת הפעלתה גם וכך בטבע,
טילים 2 שיגרו גם שבהתחלה וכידוע בהתחלה, שציפו למה ומעבר מעל –
חריגים) במקרים (למעט אחד, רק שמשגרים עכשיו משא"כ רקטה כל על
להוסיף הוא תפקידנו דשמיא. בסייעתא הכל העצומות. ההצלחות בשל וזאת
לשלומם ותפילה יתברך, בה' בטחון בהידור, המצוות קיום התורה, בלימוד
ספק בלי אשר והשלימה האמיתית הגאולה ולזירוז ישראל, בני אחינו כל של
מלך הרבי בהתגלות וברחמים, ובחסד ממש בקרוב מסימניה. אחד שזהו

שליט"א. המשיח

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ז פרק ביאה הל'

ח. .פרק
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וקיים חי המשיח מלך

הגאולה אתר של הוידאו במדור

השטחים, כל אחת בבת ליישב הגמור הכרח
ערעור עליהם שיש אותם פנים כל על

שיתאיישו הדרך זו רק ברורה, ולדעתי העולם. מאומות
הרעה... ממזימתם ר"ל ישראל של שונאיהם

תשל"ח) חשון כ"ב (ממכתב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחת בבת הבאיםליישב ברוכים כנס
השירה קטעי הנאומים,

לצפיה! והזמרה,
www.hageula.com

  

טוכפלד מתי ר׳



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

המים טעם
מים ומטהרי וקרים רותחים מים בר מערכות משווקת

052-6567047

! מיוחד הנחה מבצע

אביב להזמנות:

ם וקמשווקת ם תותותחחחחחחח רר םםםםםםםםם מממ בבבברבבבבר ערכותת

ואספקה שירות
מסננים של
ולעסק לבית

דלהי ניו כן פי על אף

אנחות במקום בפעולות להרבות
עצמו מצב ומתאר התאוננות מלא למכתבו.. במענה

שחורים. הכי בצבעים

בעל הזקן רבנו דברי ממנו נעלמו שעה שלפי ולפלא
ערוך והשולחן - שבתורה בנסתר פוסק - התניא

שכל קדישא, תניא בספרו - דתורה בנגלה פוסק -
ותחבולותיו היצר מפיתויי ה"ז ועצב יאוש של ענין

בהנ"ל ומבואר הבורא. מעבודת האדם את לבלבל
היכולת נתנה אחד ולכל שיחנא, גמלא שלפום ג"כ
ולילך והמצוה התורה בדרך לילך והאפשריות הכח

חיל... אל מחיל

דעתו יסיח זה, מכתבי לקבלת שתיכף רצון ויהי
רבותינו כפתגם ואם בפעולות. וירבה מאנחות לגמרי

עאכו"כ אנחות, מאלף אחת פעולה טובה נשיאינו,

זמן ובמשך דאנחות. מהסדר טובות פעולות שכמה
שבמכתבו, המצב בתאור לגמרי שטעה יראה קצר

סדרי וישמור ושקידה, בהתמדה שילמוד ובלבד
ו׳שכט) (מאגרת בזה. שי' חבריו על גם וישפיע הישיבה,

השידוך בנושא במרץ לעסוק
שידוך בעניני המתאים במרץ להתעסק ..עליו

התורה יסודי על בישראל בית לבנין - ובהקדם
מתפללים במילא באמת, בזה וכשרוצים והמצוה,

בזה, ההשתדלות הצלחת על הלב מעומק להשי"ת
ע"י ובעיקר הטבע בדרך הן בזה, הדרוש ככל ועושים
מתגדלת שעי"ז ומצות תורה בעניני להוספה ובהנוגע
אשה ומה' וכמ"ש בזה עיקר שהוא דשמיא הסייעתא

בשר. בעיני גם השי"ת הצלחת רואים ואז משכלת,
ו׳שכו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

יהודים עסקים ואנשי ישראלים מטיילים אלפי
של בבירתה בדרכם עוברים בהודו, המבקרים
הם בהכרח, כמעט שם, דלהי. ניו יבשת, התת

המפורסמים חב"ד מבתי אחד את פוגשים
של ניהולו תחת כיום הנמצא הרחוק, במזרח
מלך שליט"א הרבי שליח שארף, שמואל הרב

דלהי. לניו המשיח

כשמונה לפני החל חב"ד, בבית פעילותו את
תמימים" "תומכי בישיבת כבחור עוד שנים,

בבירת הראשי לשליח כעוזר יורק, בניו המרכזית
שתהיה בחורה חיפש נישואיו, לקראת הודו.

עם ה"שידוך" דלהי. בניו לשליחות לצאת מוכנה
הסכמתה לאחר רק נסגר רות, מירה מרת הכלה
חרדי לבית נולדה עצמה רות מירה המפורשת.
להתקרב החלה כנערה עוד סדיגורא. מחסידות

המשיח. מלך שליט"א הרבי ולתורת לחב"ד

למשלח ביטול מתוך שליחות
תפקיד את שמואל הרב קיבל נישואיהם לאחר
ככלה עמדה, הודו.כאן בבירת הראשי השליח

"שליחות". של האמיתי המושג מהות על צעירה
זה במיין-בזאר חב"ד שבית למדה מהר חיש

לאורך פרטיות טיפת ללא ציבורי, בית כל קודם
להם ומושיטים מטיילים מארחים היום. כל

ובית קשבת אוזן להם משמשים חיוך, עם עזרה
מאז חיו ככה בעולם. חב"ד בבתי כנהוג חם,

בזאר", ה"מיין לב היה חייהם כשמרכז החתונה,
ילדיהם. שלושת גדלו גם שם

הטיולים עונת תום עם חודשים, כמה לפני
והתגוררה לישראל שארף משפחת הגיעה בהודו,

שבקרית חב"ד, הר נחלת בשכונת זמני באופן
דירה שכרו הם לידה. לפני עמדה אשתו מלאכי.
יום בבוקר שנפגע הבניין, של העליונה בקומה

הטילים במתקפת כסלו, חודש ראש חמישי
עם יחד נהרגה, שארף רות מירה הפלסטינית.
הי"ד. אמסאלם, יצחק ור' סמדג'ה אהרון הרב
בהם שיחיו, ילדיהם ושלושת שמוליק בעלה

שלמה. לרפואה ויזכו נפצעו שנה, בת תינוקת

מלך שליט"א הרבי שליח גולדשטיין, שימי
בישראל, השבוע השוהה בפושקאר המשיח
ממסיבה מירה שבה ימים כמה "לפני סיפר:

יורד רע "אין בצ'אט השליחות לפורום וכתבה
הגיעה, שהיא מהמקום לטובה". הכל מלמעלה,

הלכה, שהיא המקום אל החרדית, מהשכונה
נפש. מסירות ממש זו בזאר", ב"מיין

הפעילות הגברת
כך כל במקום גדלתי לא אבל שנה 13 בהודו אני
וביוב. שלוליות ריקשות, עם סואן, מקום מסוגר,
הכלל, למען חייה את נותנת שהיא החליטה היא
שליט"א הרבי המשלח, אל מוחלט ביטול מתוך

המשיח". מלך

בהודו, הגדולים מהעיתונים בכמה כי לציין יש

של סיפורם הובא ובהינדית, באנגלית המודפסים
שלוחים עם ראיונות לצד הודו, בדלהי, השלוחים

במקום. כעת הפועלים

הוא הניתוח, מחדר יצא שמואל שהרב לאחר
שהפעילות וביקש דלהי בניו חב"ד לבית התקשר

הקריאה ואכן ותתגבר. תתחזק חב"ד בבית
חב"ד. בית ידידי המטיילים בקרב הד מצאה

נש"ק ערכות עשרות הונחו, תפילין זוגות עשרות
חב"ד, בבית טובות החלטות פינת נפתחה חולקו.

טובים. ומעשים במצוות להוסיף

סיוע קרן
ממש" – ההפצה ב"מרכז גם

הוחלט הקודש, בארץ
ולייסד לזכותה להוסיף

'בית במסגרת לנשים קורס
הגאולה'. לתורת הספר

במהלך אי"ה יתקיים הקורס
ותתכנסנה הקרוב, החורף
ללימוד נשים, עשרות בו

ענייני של ומסודר שיטתי
המרצים. מיטב מפי ומשיח, גאולה

למשפחת סיוע קרן הקימו דלהי חב"ד בית ידידי
מירה השליחה לזכות חב"ד, בית ופעילות שארף
ורננו "והקיצו היעוד קיום עדי הי"ד, שארף רות

ממש. בקרוב עפר" שוכני
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