
כסלו י״ט-כ׳ הגאולה חג
הזקן אדמו"ר גאולת חג ימי
יצויינו שנה, 220 לפני ברוסיה, ממאסרו
י"ט-כ' שלישי-רביעי בימים השבוע
בכל והתוועדויות באירועים כסלו,
אמר בשמחתו, ההשתתפות על מקום.
- בשמחתי שישמח "מי הגאולה: בעל
הציבור המרחב". אל המצר מן אוציאנו

מוזמן.

האירופאי משיח קונגרס
הרב של בניהולו בלונדון, משיח בית
התשע- בפעם מקיים כהן, יצחק חיים
האירופאי', משיח 'קונגרס את עשרה
הנואמים: בין כסלו. י"ד-ט"ז בימים
לנדא, זלמן הרב ויצהנדלר, שמעון הרב
שיא גלוק. הרשל והרב וולף ראובן הרב
משיח" שכולה "שבת זו, בשבת האירוע
העיר לתושבי ושיעורים בהתוועדויות

הרבים. והאורחים

המשיח אצל בר-מצוה
הגוברת ההתעוררות לאור
הבר שמחות את לחגוג לשנה, משנה
השנה זו פועל ב-770, דווקא מצוה
הרבי אצל מצוה 'בר ארגון – השלישית
בכל שדואג המשיח', מלך שליט"א
ארגון וברוחניות: בגשמיות – המצטרך
כרטיס לתורה, עליה ההתוועדויות,
לימוד כן כמו הצרכים. ושאר SIM
לפרטים ועוד. ב-770 סיור בחברותא,
,www.bm770.com קשר: ויצירת
770bm770@gmail.com אימייל:
.072-2243221 בלבד): (הודעות טלפון

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

נארזה הישראלית, וההרתעה ההגיון שארית
שגריר של ברכבו שהוכנסו מזוודות במספר
מליוני את שהעביר בעת במצרים, קטאר
שהשלה מי היה אם החמאס. למחבלי הדולרים
יעמוד הממשלה ראש הפעם שאולי עצמו, את
קודם שבועיים רק הברורים, דבריו מאחורי
שבאה הרי הכסף, הכנסת את יאפשר שלא לכן,

פניו. על וטפחה המציאות

הרבי שמזהיר כפי בדיוק המחבלים? ותגובת
המשיח, מלך שליט"א
לערבים כניעה כל כי
הטרור. את מגבירה
הטילים מאות כחמש
הדרום בשמי והרקטות
תשובתם את היוו
הומניטרית'. ל'מחווה
שדאג מי היה אגב,
גם כי ולפרסם, לצלם
מופגז, כולו האיזור בעוד
האספקה משאיות
את עושות הקבועות
עזה. לרצועת דרכן
ניסה עוד צה"ל, דובר
אי כי ולהצהיר לאיים
שנעשו, ההפגזות אלו

משני איש, כי דומה אך המחבלים, על מאיימות
אלו. איומים קונה אינו הגבול, צידי

בריאה תגובה
כאלו, איוולת מעשי היו מתוקנת, מדינה בכל
שהיו נפש וחשבון אמיתית לחשיבה מובילים
כאן. לא אך האומה, לפני מוסרים המנהיגים

הביאה הולמת, תגובה בלא שהסתיימה המערכה
בעוד השני, בצד ה"נצחון" חגיגות מראות את
כבישים לחסום תושבים מאות יוצאים אצלינו,
ארגוני לגחמות והפקרתם הכניעה כנגד ולהפגין

השונים. הטרור

הכנסת? וחברי
בשאלה עסוקים
סביב ביותר החשובה

כל איבדה שכבר הממשלה, של השרדותה
הנוכחי. דרכה להמשך לגיטימציה

שני של תגובתם את בפרשתינו, לגלות מפתיע
שנעשו וגילו לביתם שחזרו בר-מצווה, נערי
מאביהם ששמעו ולוי שמעון חמורים. מעשים
מתוך ויצאו מלחמתו כלי איש חגרו הנעשה, על

שכם. באנשי להלחם נפש, מסירות

יהודי לכל הוראה מאז מהווה זו, נפש מסירות
מניעות מול להגיב יש כיצד שלו, המצווה בבר
רצון לקיום והפרעות
הם דווקא שהלא ה'.
שמעון יעקב בני "שני
איש דינה אחי ולוי
היום עד מלמדים חרבו".
הופך המצווה שבבר
המתחייב ל"איש" הנער
שנראה לימוד במצוות.
שהיה מי ידי על שנשכח

לזוכרו. צריך

הקטרוג הסרת
שיצויין הגאולה חג
ישראל, עם ע"י השבוע
העמידה את מציין
הקשה בנסיון בתוקף
את הכלא, בתא לבקר הגיעו כאשר זה היה מכל.
והבעל ממזריטש המגיד רבותיו הזקן, אדמו"ר
למאסרו הסיבה כי לו שביארו לאחר טוב. שם
פרסום בעקבות שנתעורר הקטרוג הינה
מכאן כשאצא האם שאלם ידו, על החסידות
בגלל שאדרבה, לו וענו חסידות? מלומר אפסיק
הרי הקטרוג, על והתגבר במאסר כבר שישב

בזה. להמשיך החובה עליו מוטלת שמעתה

באמירת הזקן אדמו"ר התחיל יציאתו, מאז ואכן,
שהלכה הפצה החסידות. של ביותר רחב ופרסום
כאשר אנו, לדורנו ועד הדורות, במשך והתגברה
מדורי עלינו המוטלת העבודה כל את השלמנו
את לפקוח רק זה לנו שנותר מה וכעת דורות,
כבר שיושבים המציאות את ולראות העינים

והשלימה. האמיתית הגאולה לסעודת

הגאולה מחג
הגאולה לחגיגת

הוסרה הזקן, אדמו״ר של למאסרו שהובילה החסידות הפצת כנגד העליונים, בעולמות הקטרוג
חוצה״ מעיינותיך ״לכשיפוצו המשיח: מלך כהבטחת החסידות, מעיינות מופצים ומאז כסלו, בי״ט

הגאולה לחג שנה 220

בלימוד טובה לשנה טוב! יום גוט כסלו: י״ט ביום לאחל נוהגים
ותחתמו! תכתבו החסידות ובדרכי החסידות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

פש שיחיו שלוםורעייתו ר' למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

תחי' לאה דבורה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו מפעי ורעייתו עזריאל ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

שיחיו יעל ומרת יוסי ר' למשפחת
אשכנזי

שתי' חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
זמן של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך

טוב טובמזל מזל

  
   
   
    
     
    
   
    
      
       
     
    
  

יא) לג, (בראשית ברכתי את נא קח

יעקב אבינו שנתן הדורונות, אותן כל
להחזירן העולם אומות עתידין לעשו
טעמיה מאי לבא. לעתיד המשיח למלך
מנחה ואיים תרשיש מלכי עב) (שם
אלא כאן, כתיב אין יביאו ישיבו.

ישיבו.

רבה) (בראשית

רבה) (בראשית
יד) לג, (בראשית אדוני נא יעבור

לעשות לפני יש עכשיו עד לו אמר
המקדש. ומלאכת המשכן מלאכת
לי יש עכשיו עד לו אמר הילדים לרגל
שנאמר ועזריה, מישאל חנניה להעמיד
מום". כל בהם אין אשר "ילדים בהן
מלך להעמיד לי יש עכשיו עד אחר דבר
לנו". יולד ילד "כי בו שכתוב המשיח,

שמעוני) (ילקוט

מג) לו, (בראשית אדום אלופי אלה

זה. עם זה מריבים והמוץ והקש התבן
וזה השדה נזרעה בשבילי אומר זה
אמרו השדה, נזרעה בשבילי אומר
ואנו הגורן שתבואו עד המתינו החטים
באו השדה. נזרעה מה בשביל יודעין
לו הלך לזרותה, הבית בעל ויצא לגורן
על והשליכו התבן את נטל ברוח, המוץ
את נטל ושרפו, הקש את ונטל הארץ,
שרואה מי וכל כרי, אותן ועשה החטים
אומרים עשיו] [בני כך מנשקן. אותן
[ישראל] והללו העולם, נברא בשבילנו
אמרו העולם נברא בשבילנו אומרים
היום.. שיגיע עד המתינו ישראל להם
ועליהם כתנור" בוער בא היום הנה "כי
וסערה תשאם ורוח "תזרם אומר הוא
תגיל "ואתה ישראל אבל אותם", תפיץ

תתהלל". ישראל קדוש בה'
רבה) (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:01 ירושלים

17:17 16:15 תל-אביב

17:15 16:05 חיפה

17:19 16:19 באר-שבע

17:16 16:15 ניו-יורק

      
א-כא) א פרק (עובדיה, 

העבודה עניני כל ונשלמו נגמרו

מלך דבר

וישלח

וישלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

צאן וחמור, שור לי "ויהי בפרשתנו הפסוק על
מלך זה – "חמור במדרש: נאמר – ושפחה" ועבד

חמור". על ורוכב "עני שנאמר: המשיח,

ה"בירורים". בעבודת – תלויה המשיח ביאת
את ומזכך "מברר" ישראל שכל כך ידי על כלומר:
אותם ומנצל בעולם וחלקו הבהמית. נפשו גופו,
הגילויים את "ממשיך" הוא הרי – לקדושה

שלעתיד.

מוכן להיות
לבן "עם הפסוקים בין הקשר של מובנו וזה
שאצל משום וחמור": שור לי "ויהי – גרתי"
"גירות" בבחינת הגשמיים הדברים היו יעקב
היה – ("גרתי") לאלוקות ודירה "כלים" ושימשו
– "וחמור המשיח, פני לקבלת מוכן מצידו הוא

המשיח". מלך זה

שה"בירורים" להודיע – לעשיו מלאכים שלח ולכן
מוכן והריהו בוצעו, יעקב) (על עליו המוטלים
עשיו שגם הנחה מתוך – המשיח פני לקבלת
אפשרית מצדו ושגם הבירור שלאחר במצב הנו

הגאולה.

אל – אחיך אל "באנו המלאכים: תשובת באה
במחשבה ל"אחיך", ידך על נשלחו כלומר: עשיו".
"עשיו", אל באנו אבל לגאולה, מוכן כמוך, שהוא

ולכן הבירור, קודם של במצב עדיין שרוי הוא -
עדיין. לבוא אפשרית הגאולה אין

יהודי, לכל נצחיות, הן והוראותיה התורה
מכל הנובעת ההוראה וזו מקום. ובכל זמן בכל

האמור:

את להכין חייב עצמו מצד שהוא לדעת יהודי על
לגאולה ושפחה", ועבד "צאן עניניו ואת עצמו

השלימה.

מכריעה אחת פעולה
הברורה הידיעה – גרתי" לבן "עם – היא וההכנה
בדרגת אלא אינם ומלואו הזה העולם כל אשר

בארץ". אנוכי "גר "גרתי",

שנה שבעים בהם שנותינו "ימי של החיים כל
מאה ימיו "והיו שנה", שמונים – בגבורות ואם
אין ואז "גרתי", בחינת הנם - שנה", ועשרים
בא וגם לרוחניות, הפרעה מהווה הגשמיות
ושפחה" ועבד צאן וחמור, "שור גשמי, שפע

כמשמעם.

שלו עניניו ואת עצמו את מכין וכשהאדם
העולם על גם משפיע הוא הרי – לגאולה

אחת טובה ובפעולה שקול, העולם שכן כולו,
את ולהביא זכות לכף העולם את להכריע אפשר
שעושים "ישראל הרמב"ם: שכותב וכפי הגאולה,
מוסיף הזקן ואדמו"ר נגאלים" מיד - תשובה
למצב הבט שמבלי אומרת, זאת ומיד". "תיכף
לפעול האדם יכול התשובה ידי על הרי העולם,
הגאולה גם כך ידי ועל בעצמו, פרטית גאולה

כולו. בעולם הכללית

מיוחדת עבודה
עניני כל ונשלמו נגמרו יעקב שמצד ולהוסיף,
להיות וצריכה יכולה היתה אז וכבר הבירורים
מצד בפועל זה ענין בא לא זאת, בכל הגאולה,

(וב)העולם.

בני כל של ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל,
לאחרי ובמיוחד כולל הדורות, כל במשך ישראל
התחיל שאז כסלו, בי"ט החסידות תורת גילוי
ומוסיף חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר
לכבוד עד לדור, מדור נשיאינו רבותינו ע"י והולך
ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת

- תבל קצוי בכל חוצה המעיינות הופצו

(וב) מצד גם הענינים כל ונשלמו נגמרו כבר
כל נשלמו שכבר והכריז שהודיע כפי העולם,
והכל הכפתורים", "צחצוח גם העבודה, עניני

המשיח. לביאת מוכן

זמן (כל זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן ומזה
ידועה (בלתי סיבה מאיזו מתעכב צדקנו שמשיח
(שהרי הבירורים" "עבודת אינו כלל)) ומובנת
אלא, הבירורים), עבודת ונשלמה נסתיימה כבר
בעולם. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה
ותשנ״ב) תשט״ז-ח״י וישלח, ש״פ שיחות (עפ״י



דורון טוביה והרב שמידע שלמה הרב עם
ומיד תיכף ישראל עם זוכים בו נעלה בזמן מיוחדת, שנה של בעיצומה

והשלימה. האמיתית בגאולה להגאל ממש

נגאלים!היום נגאלים! היום
זו, שנה לגבי המשיח מלך שליט"א מהרבי ברור רמז ישנו
והשלימה, האמיתית הגאולה לזמן וביותר קשורה שהיא

עכשיו. - היום דיוק וליתר זו, בשנה שנגאלים כלומר

הרבי דיבר העולם), לבריאת 5,750) ה'תש"נ בשנת
השנה אותה מספר על רבות פעמים המשיח מלך שליט"א
(זאת השישי יום חצות" "זמן שזהו השישי, לאלף 750 -
שנים "אלף אחד ליום נחשבים שנים אלף שכל אומרת
השישי). האלף את שמסיים האחרון בחלק אנו וכעת אתמול", כיום בעיניך

.750 המספר על רבות פעמים שמענו כלומר,

ב"זמן שנגאלים במפורש, כתוב שבבבל, רבינו בית בקונטרס מכן, לאחר
כעת. נמצאים אנו בו לזמן ורומז ,"770

שכינה נבואה, היא המשיח, מלך שליט"א הרבי של מילה שכל ובהקדמה
גרונו. מתוך מדברת

זמן בין קשר שיש כתוב ז', בסעיף הנ"ל בקונטרס
וחוזרים הגלות מן נגאלים "שאז - 770 והמספר הגאולה
שייכת שגאולה "ולהעיר 95 ובהערה ישראל", לארץ ובאים
שליט"א הרבי ב)". יז, (מגילה בשביעית גאולה . . לשביעי
שבע המספר ששלימות באריכות שם מבאר המשיח מלך
מספר שזה בפירוש ומציין .770 הוא לגאולה] [=ששייך
,770 - הוא והמספר נגאלים", "שאז זמן על המורה

תש"ע. - ובאותיות

שם ה'תנש"א, סיון כ"ח מלכות' ה'דבר בשיחת מופיע בדיוק רעיון אותו
ציטוט: ,770 (ומקום) בזמן שנגאלים המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר
מדהים: דיוק ולציין שבע". דמספר השלימות 770 – (והמקום) הזמן "שלימות
,770 לזמן בעיקר שהכוונה שמדגיש מה בסוגריים, מוקפת "מקום" המילה
והשלמה האמיתית הגאולה זמן מתי – דהיינו הזמן. הוא כאן הענין שעיקר

.770 -

שבית פעמים כמה וחוזר מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי אלו בשיחות
ישוב "ומשם יורק, ניו ברוקלין ב-770 מדרשו בבית בתחילה יתגלה המקדש
ששם . . הגלות בזמן המשיח מלך של "מקומו הוא ו-770 היות לירושלים",

ישראל". בני את לגאול ומצפה ממתין יושב

גאולכםהגיע זמן גאולכם זמן הגיע
השנה .(770=) תש"ע בשנת שהחלו השנים עשור בסוף כעת נמצאים אנו
בתוך נכללת ואינה ,(780=) תש"פ שנת - הבא העשור בתוך כבר היא הבאה

היום. נגאלים – לכן (תש"ע-תשע"ט), ב-770 שמתחילות השנים

גאולה, של "זמן" על רומז המשיח מלך שליט"א הרבי בו מקום עוד אין
בשתי במפורש ומופיע מודפס זה שענין והיות .770 - מוגדר במספר ועוד
מיותרות מילים אומר לא המשיח מלך שליט"א הרבי והרי מוגהות, שיחות

החשבון". "על ברחובות לרקוד שנתחיל אלינו והכוונה ח''ו,

בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי בדבריו, זאת אומר מיוחד, בסגנון
האמיתית בגאולה יהודי כל של ההשתתפות את כביכול "שצריך סיון: כ"ח
מסכים, מסכים, שהוא אלא גאולתכם, זמן שהגיע שיכריז רק לא והשלמה,
מההקלטה. (ציטוט כבר". נמצאת שהגאולה ומכריז מסכים מסכים, מסכים,
באתר עכשיו" "נגאלים בכתבה בוידאו זו, משיחה הוידאו את לראות ניתן

.(www.hageula.com הגאולה

המחזה את לראות ניתן א' יום בכל
לקבלת בתור ניצבים מאות ב-770.
הרבי של הק' מידיו הברכה דולר

המשיח. מלך שליט"א

לאותן נקשרו רבות מעלות
רבות וברכות זכויות לצד שטרות
מי אצל השטרות שמחוללות
שתגיע שזכה מי ואצל שקיבלן

שכזה. שטר אליו

הנמצאים ה'קבוצה' שנת תלמידי
רואים ב-770, השנה כל במשך
את ליטול מיוחדת זכות לעצמם
כשהם שבוע, מידי הברכה, שטר
מעט לא לספר יכולים בעצמם
להם ואחרים, כאלו מופת סיפורי

הדולרים. בזכות זכו הם

אלו, דולרים בקבלת חשוב חלק
כדברי הוא,
שליט"א הרבי
המשיח, מלך
או אותם לתת
לצדקה. חילופם
שאת כמובן
המקורי השטר
אחד כל משתדל
לעצמו, לשמור
בשטר והחליפו
הניתן אחר

הראשונה. בהזדמנות לצדקה

שנת של האחרון בשבוע זה היה
את המסיימת ה'תשע"ח, הקבוצה
חשון. ז' בתאריך הלימודים שנת

הלומד מרקוביץ, תמיר הת'
להגיע כרגיל, תיכנן, ב'קבוצה',
באותו לברכה. דולר הוא גם ולקבל
שחרית תפילת לאחר ראשון יום
לכך, ובהתאם בעייפות חש הוא
בפנימיה לחדרו להגיע החליט
עד קצר זמן למשך לישון וללכת
כשהחלוקה מנחה, תפילת לשעת

לאחריה. תתקיים

הרבי אצל שלי האחרון השבוע "זה
ב'קבוצה', המשיח מלך שליט"א
הזכות" את לפספס ארצה לא

לעצמו. הרהר

הגיע ולחדר שעות, מספר חלפו
הוא הופתע מה אקסלרוד, דוד הת'
שינה ישן תמיר הת' את לראות

עמוקה...

עצרו התברר אותו, כשהעיר
העז, רצונו שלמרות מכך המיוחד

התקיימה, כבר שהחלוקה הרי
להעירו, הצליח לא מעורר השעון
עמוקה החמצה תחושת ומתוך
עוד ולישון להישאר החליט הוא

דקות... כמה

מספר שהתעוררתי", הבאה "בפעם
זמן לאחר זה היה "לא תמיר, הת'
רבה". בהתרגשות הייתי אך רב,

עצמי את ראיתי השינה, כדי תוך
הראשית הכניסה ליד עומד בחלום
הת' חברי אלי ניגש לפתע ל-770.
איתנו למד הוא גם אלישביץ שלום

ב'קבוצה'. שעברה בשנה

מחלק שליט"א, המשיח מלך "הרבי
של הכניסה דלת ליד דולרים כעת
אמר והוא הקבוע במקום ,770
ואני לי אמר הוא כך לך..." לקרוא
מיהרתי כמובן
למקום. להגיע

עולה שאני תוך
המדרגות, את
את רואה אכן אני
שליט"א הרבי
המשיח מלך
דולרים מחלק
ניגשתי כרגיל.
והוא בהתרגשות
"ברכה באומרו: שטר לי העניק

והצלחה".

רבה, בהתרגשות התעוררתי
ראיתי אותו מקום לאותו ומיהרתי
מבקש כשאני עתה, זה בחלומי
הרבי את לראות כבר שאזכה
בשר בעיני המשיח מלך שליט"א

והשלימה. האמיתית בגאולה

יומיים הסיפור. הסתיים לא בכך
במפתיע אלי ניגש מכן, לאחר
הרבי שליח פרידמן, יהודה הרב
במערב המשיח מלך שליט"א
מידי לו מסייע שהייתי ברוקלין
בשכונת חב"ד בבית בשליחות פעם

בייסין. מיל

להפתעתי לי העניק פרידמן הרב
הרבי של דולר שטר במתנה
התאריך המשיח. מלך שליט"א
חשוון ז' השטר: על שהופיע

תשמ"ז.

להתאפק, יכולתי לא כבר כאן
מה את לו סיפרתי ובהתרגשות

האחרונים. בימים עלי שעבר

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ח. פרק בכורים הל' הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א. פרק ויובל שמיטה הלכות

ב. פרק

ו-ח. פרקים וחליצה יבום הלכות

א-ג. פרקים בתולה נערה הלכות

א-ג. פרקים סוטה הלכות

א-ב. פרקים ביאה איסורי הלכות ד. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הרגע את לפספס לא

יודעים שכבר טענתי הביניים", "הסדר היה כאשר
אותם עם ביניים" "הסדר הי' שכאשר מקודם,

ההסכמים את הפרו הם שעות וארבע עשרים במשך מצריים,
ואם-כן המדובר, היפך - לתעלה וכלי-נשק טילים וקרבו שסוכמו,

דבר... אותו יהי' עתה שגם ברור
תשל"ו) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההסכמים את מפרים הם

הדולרים בחלוקת המשיח מלך שליט״א הרבי

שמידע הרב

דורון הרב

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה בחודש הניסים על

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ספור ואין טילים, מאות כחמש שעות, 48
בשבוע שהתקיימה הקצרה המערכה ניסים.
מראות את סיומה עם עימה הביאה שעבר
הכניעה כנגד הדרום תושבי של סוערות הפגנות

עזה. למחבלי הממשלה של המבישה

מעשי כנגד הנמרצת המחאה עם יחד אך,
וסכנה נפש לפיקוח המובילים הממשלה,
הגדולים הניסים את לזכור יש יהודים, למליוני
השגחתו את בציון, היושב לעם שוב שגילו

יהודי. כל על ית' הבורא של האישית

האזעקות כאשר כבידה, מערכה של בעיצומה גם
שוב ביצבצו האויר, בחלל מלנסר פסקו לא

והנפלאות. הניסים ומקרי סיפורי ושוב

ישראל עם לעיני מתועד נס
טיל פגיעת על נודע המערכה, פתיחת עפ
נחשף בהמשך הרצועה. בגבול באוטובוס
לפגוע כוונה הייתה המחבלים לארגוני כי
לפעילות שירדו בחיילים מלא באוטובוס
הם במהלכו אירוע אותו הדרום. בגבול מבצעית
להסתיים היה יכול האוטובוס לעבר טיל שיגרו

אחרת. לגמרי

בו וידאו תיעוד להפיץ מיהר חמאס ארגון
לעבר הקורנט טיל ירי את לראות ניתן
לפירוקו שגרם ביותר, המסוכן הירי האוטובוס.
אחדים רגעים בוצע לחתיכות, האוטובוס של
ברור לא חיילים. עשרות ממנו שירדו לאחר
יחשף שהאוטובוס חיכו המחבלים האם
או בחיילים, מלא שהוא חשבו ואכן במלואו
דקות מספר במשך להתארגן להם לקח שמא
ב"ה בוצע הירי אך האירוע, את צילמו הם בהם
כי להסביר שניסו שונים פרשנים גם מאוחר.
כי מודים המחבלים, של מכוון במהלך מדובר

כשהחלטת ממש, של בנס מדובר מקרה בכל
רבים. חיי הצילה מאוחר, לירות המחבלים

קשה לפציעה הביאה באוטובוס, הקשה הפגיעה
ה' לו ישלח לאוטובוס. מחוץ שעמד חייל של
הפצועים, כל עם יחד שלימה, רפואה מהרה

ישראל. חולי שאר בתוך

הגז מבלוני וחצי מטר
הפגיעות מירב את שספגו הדרום בישובי גם
החדשות אתרי הנפלאות. את למצוא היה ניתן
תושבת לרותי, שאירע מקרה על דיווחו
שעבר בשבוע ב' ביום פגעה שבביתה אשקלון
דרום לעבר עזה מרצועת שנורו מהרקטות אחת
נפל וכבר לממ"ד להיכנס הספקתי "לא ישראל.
הכול חושך, רואה אני לסלון, יצאתי (הטיל).
נופל, שזה רואה אני העיניים מול אבק. היה

לצעוק". והתחלתי יצאתי התקרה.

נזק נגרם שנפגעה לדירה שמתחת לדירות
עובדות החלונות. של לזגוגיות בעיקר קל,
הגיעו אשקלון עיריית מטעם סוציאליות

תושבים. עם ושוחחו למקום

הכתבה בהמשך היחיד. הנס לא שזה מתברר
חייהם כאשר עוצמתו, במלא הנס מתגלה
תושבת איסקוביץ', ז'נטה ניצלו: רבים של
סיפרה נפגע, ביתה שגם לשלושה ואם נתיבות
המונחים הגז מבלוני וחצי מטר נפלה שהרקטה
ממש "זה בבית. ילדיה היו הנפילה בעת בחצר.
אזעקות היו פתאום חברה, אצל הייתי נס.
הבית שזה הבנתי הודעות. לי לשלוח והתחילו
נורא, והרגשתי הביתה "חזרתי סיפרה. שלי",
כולם הלחץ. וכל בחצר המשטרה כל את לראות

בממ"ד". היו

הביטחון חיזוק
ישירות פגיעות על דווח המערכה, התפתחות עם

ונזק בנתיבות בבתים
גם אך שנגרם. כבד
בלי הדבר נגמר הפעם
בנפש קשות פגיעות
לא המשפחה בני ב"ה.
הכלב אך בבית שהו
נפגע המשפחה של

ונהרג.

חב"ד, מוקדי כי יצויין
הרבי דברי את הפיצו
המשיח מלך שליט"א
היא ישראל "ארץ כי

להתחזק וקראו בעולם" ביותר הבטוח המקום
קופות חיבור והתפילין, המזוזות בבדיקת
קודש ספרי והכנסת הבית בקירות צדקה
לשמירה, ידועה כסגולה הספרים, לארון וחת"ת
חלק הינם אלו שניסים כשברור והצלה. הגנה
רואים ומיד שתיכף ועד הגאולה זמן מנפלאות

בגלוי. דלעתיד הניסים כל את

המנהיגות
היו שאם לומר, מקום יש במכתבו, מצבו שמתאר וכפי
משפיע מנהיג להיות שיכול בענין הנער את מעסיקים
קטנים ילדים של שבת מסיבות (בדוגמת וכיו"ב
שלו בבטחה מוסיף זה הי' וכיו"ב) שנים באיזה ממנו

שלו, וביציבות

הנשמעים כאלה וישנם שמצליח רואה שהי' כיון
שכמה לומר, מקום יש זו, הזזה וע"י והדרכתו, לקולו

מעצמן. בטלים היו מהפרעות

קבוצה לסדר ישנם ודרכים אופנים כמה ובודאי
שירצה עם) (אריינציהען ולהמשיכו וכיו"ב כהאמור
לקבלת כלי ה"ז הטבע בדרך וכשעושים להנהגה,

הטבע. מדרך למעלה גם יתברך השם ברכות

להסבירם מתאימות, מסבירות אותיות ימצא ובודאי

מביאה ומצות תורה בעניני הוספה שכל שי') (ההורים
ולביתו.. לאדם בהמצטרך השי"ת בברכות הוספה

ו׳תתצא) (מאגרת

נכבדות הצעת
וכו'. שמים יראת ושהיא נכבדות הצעת אודות כותב

דידן בנדון נוגע זה אין בגיל, החילוק אודות ובמ"ש
וכלל. כלל

שחל השינוי לבחון עליו וכו', הרגש לו שאין ובמ"ש
פעמים כמה ולאחר שנפגשו הראשונה פעם בין

שנפגשו,

לומר, מקום נותן זה הרי לקירוב, הזזה חלה ובאם
וטוב. הלוך השינוי שיגדל

פרטית, בהשגחה כאו"א על המשגיח יתברך והשם
יחד. גם וברוחניות בגשמיות לפניו בטוב ינחהו

ו׳תתפט) (מאגרת

צה"ל) דובר (צילום הבוער האוטובוס

שהופצו ההודעות

הארצי המרכז

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח
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