
פסטיבלים חב״ד - תניא
הרב בניהול פסטיבלים" חב"ד "בית
חג בליל קיים ורעייתו, קדלבורג מיכאל
מיוחד ערב כסלו, לי"ט אור הגאולה
שהתקיים האירוע הפעילות. למקורבי
ושולבה בירושלים כרם עין בשכונת
באופן התנהל התניא, ספר הדפסת בו
כיד בסעודה חסידית התוועדות של
חשיבות על דיבר מנשה רן הרב המלך.
קשורה שגאולתו הזקן, ואדמו"ר היום
הנעים רוזן הרב ישראל. כלל בגאולת
הדפסת מעמד כינורו. בצלילי הערב את
את צבי. ירון ר' בהנחיית נערך התניא,
הרב רכש ההדפסה מכונת הפעלת זכות
גם שהתכבד מרחובות, לופט אהרון
מהדפים בתניא לב פרק את ללמד כנהוג
הרוצים עתה. זה שהודפסו הטריים
ממעמד והקדשות תניא ספרי לרכוש
במייל: צבי לירון לפנות מוזמנים זה
בנייד: או yaronzvi770@gmail.com

.052-6877283

בפלורידה האור שיירת
השתתפו ואופנועים רכבים עשרות
בפורט משיח מרכז של האור בשיירת
השליח בהנהלת שבפלורידה, לודרדייל
הססגונית השיירה ענתי. מוטי הרב
ואזורי הקניות במרכזי עברה והמוארת,
לב תשומת מושכת כשהיא הבילוי,
החנוכה. חג על לרבים ומאזכרת רבה
כדי המסלול לאורך עצרה השיירה
נרות את איתם להדליק יהודים, לפגוש
חג של המסר את להם להביא החנוכה,
הרבי של הגאולה בשורת ואת החנוכה

המשיח. מלך שליט"א

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

ממטבעות אחת הזמן", עם לחיות "צריך
התניא בעל הזקן אדמו"ר שהטביע הלשון
לחיות היא שהכוונה והבהיר ערוך והשולחן
המשיח מלך שליט"א הרבי השבוע. פרשת את
הפרשה את לחיות זה שמבחינתנו, מבהיר
זה כיצד עניין בכל לגלות גאולה, של בראיה
הבאת העיקרית, השליחות במילוי לנו מסייע

ממש. בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

חילוץ פעולת בפנינו נחשפת השבוע ואכן
בתעוזה כרוכה שהייתה פעולה מדהימה.
עשר אחד רגילים. בלתי נפש ובמסירות

בפרשה יוצאים יעקב מבני
חזרה לדרכם קודמת,
ישראל. לארץ ממצרים
להביא שרוצה הצדיק, יוסף
גמורה לחרטה אחיו את
החטא ולתיקון מכירתו על
מצליח המושלם, באופן
ידוע, תרגיל באמצעות
צעיר בנימין את להפוך
1 מס' לנאשם האחים,
עולם. ועבדות מאסר שדינו
תגובת את לראות כדי וזאת

האחים.

בעוול שחשים האחים
ובסכנה מחד הנורא
מחליטים מאידך, האיומה
חשבון, לסגור כדי לחזור
מצרים. למלך המשנה עם

הסוף עד ללכת
עצמו על שקיבל יהודה

אביו, ליעקב בנימין של להשבתו ערב להיות
מצרים, למלך המשנה לארמון אחיו עם נכנס
בסגנון אליו פונה הוא טקס, גינוני כל וללא
אהרוג תקניטני אם - כפרעה כמוך "כי קשה
אדוניך". ואת אותך
יהודה מבהיר בזאת
אחיו הצלת למען כי
ללכת מוכן הוא בנימין,

ערב "עבדך נפש. מסירות כדי עדי הסוף, עד
עולמות. בשני עבורו התחייבתי הנער", את
מצרים, למלך המשנה יוסף חיכה לזה דווקא
כבר שהתיקון חש הוא גואה, אצלו ההתרגשות
יוסף ויאמר להתאפק.. יוסף יכול "ולא נעשה.

ובגדול. הגיעה הגאולה יוסף" אני אחיו אל

שמחה מתוך
שעיכב המחסום את שפרץ מה לאחור, במבט
האחריות יהודה, של העריבות זו התגלות, את
הגלות לתיקון עצמו על שנטל האישית
האחים, בכור אינו הוא הגאולה. ולהבאת
ממנו תבע לא מהם אחד אף
אבל ותפעל, קום במפגיע
המנהיגות, תכונת בו פעמה
הבאה תכונה שבאחים, מלך
האחריות בנטילת ביטוי לידי
הנמצאים כל לשלום האישית

מנהיגותו. אחריותו, תחת

של האחריות רובצת שעליו ידע
בנטילת שתיקונו יוסף, מכירת
מהאחים מי לגאולת אחריות
מזה, יותר אך במיצר. הנמצא
שבהתמסרותו ידע יהודה
את קובע הוא אחיו, להצלת
שיפעלו מי של התמסרותם,
האמיתית הגאולה להבאת
לאחר שנה אלפי גם והשלימה

מכן.

בנו, מחדיר הוא שבכך ידע
התחושה את משיח, של דורו
את ערב "ועבדך של האמיתית
לפעול אישית יוזמה מתוך לקום הנער",
ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה להבאת
והפצת טובים, ומעשים ומצות בתורה הוספה
ישראל בני אחינו בקרב הן הגאולה, בשורת
עדי האומות, בקרב להבדיל והן שליט"א
תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות
שמחת עצומה שמחה ומתוך ממש ומיד

הגאולה.

ההצלחה סוד
אישית אחריות
והתמסרותם, אופיים את קובע הוא אחיו, להצלת והתמסרותו שבמעשיו ידע יהודה

מכן לאחר שנה אלפי גם והשלימה האמיתית הגאולה להבאת שיפעלו מי של

האייפל מגדל למרגלות התאספו יהודים אלפי
נרות הדלקת למעמד צרפת, בפריז, המפורסם

חנוכה באור אייפל
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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

רבקה ומרת שלמה חיים ר' למשפחת
שארף

שי' מענדל מנחם משיח ה' בצבאות החייל להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ע"ה לייב יהודה אהרן ר' הרב הרה"ג
שטינמאן ז"ל צבי נח ב"ר

אסטולין לייב זלמן ר' הרה"ג הרה"ח אצל למד

ה'תשע"ח כסלו כ"ד נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר

 
   
    

   
  
   
 

  
    

    
 

   

עבדך נא ידבר יהודה... אליו ויגש
יח) מד, (בראשית אדוני באוזני דבר

יוסף רגיל. בלתי לב באומץ נוהג יהודה
מצרים בכל שולט פרעה, של כבא-כחו
ידו "את להרים איש רשאי לא ובלעדו
ראש - בכיפה" "מושל פרעה רגלו". ואת
הארצות, שאר כפופים לה מעצמת-על,
כל למרות כפרעה", "כמוך הוא ויוסף
מדובר כי ידע שלא (למרות יהודה זאת,
לבקש ומבלי מכך מתפעל לא ביוסף)
של ובהגשה ליוסף ניגש הוא רשות

"קשות". עימו ומדבר תוקף

התוקף את ישראל בני ירשו זו מהנהגה
יהיו לא שהם כך במצרים, התיישבותם
אדרבא: אלא מצרים, שליטת תחת
במאוד" וירבו ויפרו בה "ויאחזו

כז). מז, (בראשית

בהפטרה לנאמר המביא הוא זה תוקף

להם נשיא עבדי "ודוד כה): לז, (יחזקאל

והשלמה. האמיתית בגאולה לעולם"

ה׳תשנ״ב) טבת ז׳ (התוועדות

חמורים עשרה כזאת שלח ולאביו
כג) מה, (בראשית מצרים מטוב נושאים

שדעת ישן יין לו ששלח בגמרא "מצינו
(רש"י) הימנו" נוחה זקנים

דווקא, ישן יין אביו ליעקב שולח יוסף
בטחונו גודל את לאביו להראות כדי
היה בהם השנים כ"ב במשך בה'.
(בגין יין שותה לא אכן יוסף במצרים,
מונעו לא הדבר אך הפירוד), על צערו
כה זמן במשך ולשומרו יין מלהכין
מתוך ישן) ליין שנעשה (עד ממושך
להפגש עוד עתיד הוא כי גמור בטחון

ואחיו. אביו עם
חיי) (מעיין

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:21 16:05 ירושלים
17:22 16:18 תל-אביב
17:19 16:08 חיפה
17:24 16:23 באר-שבע
17:19 16:15 ניו-יורק

לעולם. בתוכו גו' ה' דבר ויהי 
כח) - טו לז: פרק (יחזקאל

     

שצריך כמו לחיות אפשר מתי

מלך דבר

טבת) (ה' ויגש פרשת
ויגש

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

בבואו פרעה עם נפגש אבינו יעקב כאשר
שני ימי "כמה פרעה: ע"י נשאל הוא מצרימה,
מגורי שני "ימי יעקב: כך על לו עונה חייך?"
שני ימי היו ורעים מעט שנה ומאת שלושים
בימי אבותי חיי שני ימי את השיגו ולא חיי

תמוהה: זו תשובה ולכאורה - מגוריהם"

שני ימי מספר את מיעקב שומע כשפרעה א)
רב האם בעצמו, זאת להעריך יכול הוא חייו,
זאת. יודיע שיעקב צורך ואין מעט, או הוא

יעקב שמענה היא, יותר עוד חזקה תמיהה ב)
שנה", ושלושים "מאת חייו, שני ימי שמספר

היפך גם אלא מיותרים, רק לא הם "מעט", הוא
בעשר יתרים הם שהרי לכאורה, המציאות

כפי האדם, חיי שנות מספר שלימות על שנים
ועשרים מאה ימיו "והיו המבול בזמן שנקבע

שנה".

הרבה או קצת
המבואר לפי יותר מתחזקת זו שאלה

ימי "כמה יעקב את שאל שפרעה במפרשים,
נראה והיה שיבה בו ש"זרקה מפני חייך", שני
רוב אין כי זקנותו על תמה ופרעה מאד זקן
קצרו שכבר כך כל ימים מאריכים זמנו אנשי

שיעקב יותר, עוד תמוה זה ולפי שנותם",
הם שנה, ושלושים מאה חייו, שני שימי משיבו

מאריכים לא שאנשים מהמציאות הפוך מעט,
זקנותו על פרעה תמה שבגללה כך, כל ימים

חייך"? שני ימי "כמה ושאלו יעקב של

לשנות ביחס הוא ש"מעט" לומר, ניתן לכאורה
כמו יותר, שחיו ויצחק אברהם אבותיו, חיי

חיי שני ימי את השיגו "ולא זה לאחרי שכתוב
אבותי".

בטובה", השיגו "ולא רש"י מפירוש אבל,
לחיי חייו שנות את משוה שיעקב משמע

לשאלה ולא "רעים" שהיו זה לעניין רק אבותיו
להודיע יעקב שכוונת ומכאן "מעט". היו האם
ולא "מעט" הם עצמם, שנותיו ש-130 לפרעה

אבותיו. לשנות ביחס רק

באיכות מעט
"ימי באומרו יעקב שכוונת - בזה והביאור
אף כלומר, באיכות, הוא מעט" . . מגורי שני

באיכות, הם מועטים הם, רבים שבכמות
החסרון מפני וזאת חסרים, ימים להיותם

היו". ש"רעים מזה, ויתירה בטובה,

היה לא יעקב חיי שנות ש-130 לכך וההסבר
כיון - הוא בימים" "בא של העניין את בהם

ומשנולד הגאולה, עניין הוא יעקב של שענינו
מגורי לארץ לבן מבית לחזור מוכן היה יוסף
כל הרי הגאולה), זמן (של בשלוה לישב אביו,
נחשבו בפועל, הגאולה באה לא שעדיין זמן

כיון חסרים, ימים "מעט", חייו שנות ימי אצלו
(הגאולה). העיקר בהם שחסר

יטעה שלא - לפרעה יעקב הודיע זה וענין
שיושיבום בכך יסתפקו ובניו שיעקב לחשוב
"את להם ויתנו הארץ'' במיטב מצרים "בארץ
עניין הוא אצלם שהעיקר כיון הארץ', חלב

הגאולה.

חסר העיקר
אינה זמן משך במצרים ישיבתם גם ובמילא,

הבירור שע"י כיון הגאולה, שלימות לצורך אלא
שבע מצרים בארץ יעקב ש"ויחי בזה דמצרים,

ה' וכהבטחת הגאולה. תהיה שנה", עשרה
גם נכללת שבזה עלה", גם אעלך "אנוכי ליעקב
באופן והשלמה, האמיתית הגאולה של העליה
"ויחי יהיה ואז השלימות, בתכלית יותר, נעלה

נצחיים. בחיים יעקב"

הראשון דור הוא זה שדורנו לכך שנוסף וכיון
אנו נמצאים הגאולה, התחלת הגאולה, של
להוסיף יש להגאולה, השייכים סגולה בימי
הגאולה את המביאים בהעניינים ליום מיום

התשוקה האמונה חיזוק ומהם: ובגלוי. בפועל
שנרגש כך, כדי עד המשיח, לביאת והציפיה

לא עדיין צדקנו שמשיח זמן שכל האדם אצל
הגאולה עדי - חסר העיקר ובגלוי, בפועל בא

ממש. ובגלוי בפועל והשלמה האמיתית

ה׳תשנ״ב) מקץ פרשת שיחות (על-פי



סוליקה ללה הצדקת הילולת
לה, בסמוך נוספים וצדיקים הי"ד
מאה של היעדים אחד את היוו
ברמה", "קול רדיו מאזיני ושישים
למרוקו, מיוחדת בטיסה שיצאו
כסלו, כ"ג שני יום שעבר בשבוע

יום. 11 למשך למסע

אמורים היו הם התוכנית, פי על
במלטה, דקות 20 למשך לנחות
מדרום התיכון בים איים, מדינת
למרוקו להמשיך ומשם לאיטליה,
אפשרות אין מדיניים, (מטעמים
למרוקו). מישראל ישירה לטיסה

הטיסה, נחתה בבוקר 10 בשעה
שכאן אלא במלטה, כמתוכנן

הפתעה להם חיכתה
הרשיות נעימה. לא
למארגנים הודיעו
אישור להם אין כי

הטיסה. להמשך

התקבלה ההודעה
הנוסעים, אצל בהלם
לרדת שנאלצו
לטרמינל. מהמטוס

מורטת המתנה לאחר
שעות, מספר של
המארגנים כשראו

מגיע, לא המיוחל האישור כי
הסמוך מלון בית לשכור החליטו
בלילה. ילונו שם התעופה, לשדה

החב"די השדרן מימון עמי הרב
בקבוצת האירועים אחר שעקב
הרבי לשליח פנה הוואטסאפ,
חיים הרב המשיח, מלך שליט"א
עזרתו את וביקש סגל הלוי שלום
הוא קלה שעה תוך ואכן לנוסעים,

כשר. אוכל לקבוצה סיפק

נסיונות נעשו הלילה שעות במהלך
למרוקו, להכנס חדש אישור להשיג
ביום למחרת הצלחה. ללא אך
הנוסעים נדרשו בבוקר, שלישי
שיחוייבו או החדרים, את לפנות
לחזור נאלצו הנוסעים, נוסף. ביום
התעופה. בשדה נוספת להמתנה

כאשר לשיאה הגיעה הדרמה
בערב, שמונה השעה לקראת
דרעי אריאל הרדיו למנכ"ל הודיעו
המטוס כי הקבוצה, יחד שנסע
בשדה ולחנות להמשיך יוכל לא
להתארגן ועליהם מלטה התעופה

לישראל. לחזור

עמי הרב סיפר יותר, מאוחר

בקשר היה העת כל כי מימון,
שמע ממנו התחנה, מנכ"ל עם
ההפסדים הבעיה, חומרת על
המסע, בביטול הכרוכים הכספיים

לנוסעים. נפש העגמת מלבד

לעשות, ניתן מה מהרהר בעודו
פניתי לא איך המחשבה, לו נזרקה
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי
לעשרות הקדושה ברכתו את
כיממה כבר התקועים היהודים
להתפלל הוא רצונם וכל במלטה

במרוקו... צדיקים בקברי

בקשתו את כתב עמי הרב
אגרות.קום אתר באמצעות
את תיאר בבקשתו באינטרנט.
קלה, הלא התמונה
אדוננו" "יחי הכריז
לקבלת ולחץ
שהתקבלה התשובה,
קעד- עמוד ד' בכרך

קעה.

הרבעמישהחללקרוא
פרץ התשובה את
התפעלות: בצעקת
יאומן לא יאומן, "לא

."...

מיידית "התקשרתי
לו והודעתי מספר, הוא למנכ"ל,
אתם לדאוג מה לכם אין ברורות,
להמשך האישור את מקבלים

למרוקו... הטיסה

את להסביר מנכ"ל ניסה "אבל..
שאתה מבין אני המצב, חומרת
את תבין אבל לעודד... רוצה
אומרים הם בשטח... הנתונים

לעזוב.." ועלינו אישור שאין

התשובה, את כל קודם תשמע "אז
"קבלתי להקריא: החל עמי הרב
לא-ל), (תודה ת״ל אשר הודעתו
כניסה רשיון קבלו סוף סוף

למארוקו...

התפרסם המעודדת התשובה דבר
שנותרו הנוסעים, בין במהירות
לאחר ואז הבאות. לקראת במתח
ההודעה, התקבלה שעה, כרבע
התעופה שדה רשות מטעם
יש חריג!! באופן כי שהודיעה
למרוקו. להמשיך לטיסה אישור
קשה הנוסעים שמחת פרץ את
מצטרפים רבים כאשר לתאר,
ורבינו מורנו אדוננו "יחי להכרזת

ועד". לעולם המשיח מלך

ישיבה ראש - דברוסקין מיכל יחיאל הרב של מאמרו מתוך
פרשת מלכות" "דבר על עיה"ק, בירושלים אמת" "תורת קטנה

• 9 מס' "מדקדקים" גליון מתוך תשנ"ב, מקץ

האור לתגבור רק החושך תפקיד
כיצד מלמד שליט"א המשיח מלך הרבי
ובפרט בכלל, העולם על להסתכל צריך
בהסתכלות משיח. של לזמן כשמתקרבים
הסותרת כמציאות נתפס החושך החיצונית,
הגאולה, היפך היא הגלות האור, את לחלוטין
לגילוי. הגמור הניגוד הוא והסתר וההעלם

מלך שהרבי רואים מקץ, לפרשת בשיחה
כך על ביאורים שני מביא שליט"א המשיח
בעולם, חושך של התגברות כשיש שדווקא

להיות אמור זה שלכאורה אף על - מלמעלה מיוחדת התגלות יש אז
להיפך. בדיוק

בעולם, החושך של התגברות שבכל מבואר השיחה של המרכזי בחלק
אפשר עצמו זה ענין התורה. בהתגלות התגברות רואים אז דווקא

צורות: בשתי להסביר

צריך - יותר גדול נהיה והחושך מתגברות והקליפות היות הא', האופן
הקב"ה זה ואת החושך, על להתגבר הכח את שיתן זה כנגד אלוקי אור
כלים שיהיה כדי בתורה, נוסף חלק של מיוחדת התגלות באמצעות נתן

והחושך. הרוע עם להתמודד

שמכריחה החיצונית הסיבה אינה בעולם, החושך התגברות הב', אופן
שהחושך אלא יותר, ונעלה חדש אלוקי אור בעולם יגלה שהקב"ה

חדשה. אלוקית להתגלות כלי מעין הוא בפנימיותו

הגאולתי החושך התגברות
כלי יותר שהעולם ההוכחה היא בעולם החושך התגברות וההסבר:
'בלילה במאמר באריכות כמבואר שבתורה, חדשה אלוקית להתגלות
הזה' 'ביום בעולם: האלוקי בגילוי דרגות כמה שיש תשכ"ה ההוא'
ההעלם את שרואים הזה' 'הלילה נסתר, בלשון ההוא' 'ביום נוכח, בלשון
ההוא' 'בלילה ביותר הגדול והסתר ההעלם שנראית והדרגה והסתר,
'ואנוכי דרך על נסתר, בלשון הוא והסתר וההעלם החושך שאפילו
של לאמיתו אבל בהעלם, הוא עצמו והסתר שההעלם אסתיר' הסתר
של תוקפו החל ומשם המלך" שנת נדדה ההוא "בלילה דווקא הרי דבר

ביותר. הגבוהה הדרגה זו והסתר, העלם של השורש כי נס,

גדול, הכי חושך של באופן משתלשל זה בעולמנו, למטה שכאן אמת
השורש בגלל דווקא הרי לאמיתתם, שהם כפי הדברים בהבנת אבל
"בלילה של באופן למטה כאן משתלשלת היא זו, דרגא של הגבוה

ההוא".

כאשר השמנים, כל את טמאו שהיוונים העובדה בחנוכה, גם היה וכך
שם ואפילו – יותר עוד גבוהה דרגה על מורה ובקודש שבהיכל השמן
מעלים שהחושך זו עובדה דווקא הנה ולטמא, להגיע הצליחו היוונים

נעלה. הכי באופן האלוקות שמתגלית גורם כך, כל ומסתיר

שהיא (אלא נעלית אלוקית התגלות על מורה שהחושך כיון כך, אם
שמצד הרי שהיא) כמו בעולם להתגלות יכול שאינה בגלל מוסתרת
על מצביעה בעולם החושך של ההתגברות דווקא הפנימית, ההסתכלות
אלוקית ולהתגלות בתורה, חדשה להתגלות ראוי כלי הוא שהעולם כך

הגאולה) באתר בשלימותו, (המאמר יותר. נעלית

דיבר״. הוי׳ פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי׳ כבוד ״ונגלה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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למרוקו כניסה האישור

מועיל שהוא לענין בנוגע מדובר כאשר
עני גו' אשר "ארץ הקודש, לארץ יותר

שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה'
ויש לחץ בשום להתחשב אין - היהודים ולטובת

בתוקף! ללכת
תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היהודים לטובת בתוקף ללכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

האישור על מודיע עזרד יהודה הרב
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תשע"ח חנוכה - הניסים על להודות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מציין חנוכה, של בפרט הקדושות בשיחותיו
של החשיבות את המשיח מלך שליט"א הרבי
ועל לנו עושה שהוא הניסים על להשי"ת הודיה
בימי ובמיוחד אלה ניסים פירסום של החשיבות
ל"פרסומי רבה חשיבות ישנה שבהם החנוכה,
האמיתית הגאולה את לזרז כדי בהם שיש ניסא",
הנסים שפע אשר הבטיח כן כמו והשלימה.

הגאולה. לזמן כיאה ויגדל, ילך רק והנפלאות

כאן שהתרחשו חנוכה מניסי קצר לקט להלן
החנוכה. ימי במהלך הקודש, בארץ

עזה מרצועת רקטות
שנורתה רקטה חנוכה, של שישי נר שני, בליל
ביישוב בבית ופגעה התפוצצה עזה, משטח
לבית נזק נגרם אשקלון. חוף האזורית במועצה
ב"ה. נפגעים אין אבל בסמוך. שעמדה ולמכונית
פתוח בשטח התפוצצה שנורתה נוספת רקטה

סמוך. ביישוב

שביתה דותן, מאיה סיפרה ynet לאתר בראיון
והלכנו בערבה מטיול "חזרנו מהרקטה: נפגע
כשחזרנו נרות. להדלקת בעלי של לאמא
בכניסה אותנו תפסה והאזעקה הנרות מהדלקת
בני - בנינו ושני ובעלי אני - לממ"ד רצנו לבית.

אדיר". פיצוץ היה ואז - ו-13 11

מרסיסים. נהרס שלי והאוטו נפגעה "הדלת
אנחנו "לצערי דותן. הוסיפה בסדר", אנחנו
אנחנו אבל בהלם, הילדים ניסיון. למודי
מדליקים ואנחנו לשכנים עברנו כרגע בשליטה.
הנס. גודל את לתאר מילים אין חנוכה. נרות

חנוכה". נס ממש חנוכה, נס לנו קרה

של שלישי נר מקץ, פרשת קודש שבת בליל
"תוצרת רקטה הטרור ארגוני שיגרו חנוכה,

עזה, בעוטף ישובים לעבר חאנון מבית בית"
של באופן התפוצצה הרקטה שמים בחסדי אך
של אחיו בבית והפעם בליבם" תבוא "חרבם

חמאס. דובר

שיורים שרקטה שבוע בתוך שני" "נס זה
בחסדי כאשר יהודים ישובים לעבר המחבלים
חאנון". "בית בשטח דווקא פגעה הרקטה השי"ת
חאנון. בבית ציבורי מבנה נהרס שעברה בפעם

כמה נהרגו שישי ביום העימותים במהלך
גם ביניהם במהומות, שהשתתפו פלסטינים
ע"י נורו אך צה"ל, חיילי בפועל שתקפו כאלה
ה'". אויביך כל יאבדו "כן ונהרגו. צה"ל חיילי

בחנוכה פיגוע נסיונות סוכלו
כשעל ערבי נתפס השבוע, ראשון, יום בבוקר
הצבאי המשפט לבית בכניסה חבלה, מטעני גופו
חבלה מטען אותר תחילה ג'נין. שבאזור סאלם
במעילו אותר חבלנים שערכו בבדיקות אך אחד,
שני הגבול, משמר דיווח פי על נוסף. מטען
הוזעקו חבלנים צינור. מטעני הם המטענים

במטענים. וטיפלו למקום

סוכל ה' בחסדי כי לפרסום: הותר כן כמו
חמאס הטרור שארגון בשומרון חטיפה פיגוע
השנה. החנוכה חג בימי לפועל להוציא תכנן
הסמוך תל, מהכפר חמאס פעילי החוליה, חברי
מתיישב או חייל של חטיפה פיגוע תיכננו לשכם,
המרכזיים שבצמתים האוטובוס מתחנות מאחת
ונתפסו, נחשפו הם שכם, לעיר בסמוך בשומרון

ב"ה.

בחיפה משריפה ניצלה משפחה
למען העולמי מ"המטה
העם התורה שלימות
"נזכיר נמסר: והארץ"
של קודשו דברי את
מלך אדמו"ר כ"ק
על שליט"א המשיח
את לפרסם שיש כך
לה' ולהודות הניסים
עם יחד אבל יתברך!

המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי את לזכור זאת
ידיים בחיבוק לשבת לממשלה שאסור כך על
וק"ו לוותר ולא קשה ביד במחבלים לנהוג ויש

עמהם". ומתן משא לנהל על לדבר שלא

הבטחוני. בתחום רק לא מתרחשים הניסים
של ראשון נר רביעי יום בבוקר שעבר בשבוע
החרדית בשכונה בבית שריפה פרצה חנוכה,
כליל, נשרף הבית חיפה. בעיר "הדר" באזור
השריפה. בזמן בבית איש היה לא ה' כשבחסדי
השכנים נפגעים. ללא אך לרכוש, נזק אכן נגרם
נמצאים הילדים כלל בדרך חנוכה. נס "זה הודו:
בבית. היה לא שאיש הוא והנס כזו. בשעה בבית

חנוכה". נס פשוט

ברכה מבקש ישיבה כשבן
ישיבה בן והוא המבקש שהוא שכיון ופשוט ומובן
הנגלה תורת בלימוד ושקידה בהתמדה להוסיף עליו
שיהי' [וככל המצות בקיום והידור החסידות ותורת
יש תמיד וקדושה טוב בעניני הרי בזה טוב המצב
שהוא בהקב"ה הם קשורים שהרי עוד, להוסיף מקום
בברכות יתוסף זה ידי על הנה סופי], ואין גבולי אין

בהאמור. בקשתו ובמילוי לו בהמצטרך השי"ת

בלימוד ההכרח גודל על להעיר שלמותר תקותי
החסידות, בתורת נתגלתה שבדורנו התורה פנימיות
ה' עיני אשר ביחוד, ת"ו ובאה"ק אלו בימים ובפרט
וביחוד שנה אחרית ועד שנה מראשית בה אלקיך
אמות בד' היום כל נמצא להיות שצריך ישיבה לבן
לברכה שזקוק הנ"ל בענין ובפרט ותפלה, תורה של

במיוחד קשור ובריאות, רפואה לעניני מיוחדת
מהימנא רעיא רבנו משה כדברי זו, תורה בלימוד
אשר זה, דלעומת מסטרא תמן דלית נשא, פ' בזהר
רז"ל מפירוש ג"כ ולהעיר בכללם, הבריאות העדר גם
פרק שבת (ירושלמי יצה"ר זה חולי חולי, בדרכות
ר"ל. מטה למטה עד מזה והתוצאות ג') הלכה י"ד
בקונטרס ומהם מקומות בכמה בזה הענינים ונתבארו
שע"ב נ' ובדרוש מוהרש"ב אדמו"ר לכ"ק החיים עץ
אדמו"ר מו"ח לכ"ק תש"ג) אלול ח"י בקונטרס (נדפס

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

הזקן רבנו כהוראת הקביעות בזה שתהי' רצון ויהי
בנפש, קביעות העיקר והוא אלא בזמן רק לא קביעות

בברכה. טובות. לבשורות ואצפה

דחומש השיעורים שלשת ושומר יודע בודאי נ.ב.
ו׳תשמו) (מאגרת הידועים. ותניא תהלים

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

המשטרה) דוברת (צ. שנפלה מהרקטה חלק

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!


