
כסלו לי״ט הכנות
בהאצת החלו חב"ד במוקדי
התוועדויות לקראת האחרונות ההכנות
גאולת חג כסלו, י"ט הוא החגים חג
ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר
התוועדויות במעגל ברוסיה. ממאסרו
כסלו י"ט התוועדות נחשבת השנה
ברכות הנושאת מרכזית, להתוועדות
הקיטרוג בה. המשתתפים לכל נעלות
הזקן אדמו"ר של למאסרו שהביא
החסידות, תורת הפצת עצם על היה
משמים אות היווה מהמאסר ושיחרורו
דרך דרכו ואישור הקיטרוג הסרת על
מעיינות הפצת דווקא אשר הבעש"ט
לגאולה שתביא זו היא חוצה, החסידות
שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית

ממש. בקרוב המשיח, מלך

האור למבצע מתכוננים
ממ"ש, ההפצה מרכז במחסני
תשע"ז - חנוכה למבצע ההכנות
רבבות הוכנו המבצע לקראת בעיצומן.
מתכת חנוכיית הכוללות חנוכה ערכות
כולל ביופיו, מרהיב צבעוני הדפס עם
עם יחד אדוננו', 'יחי הקודש הכרזת
החנוכה. ימות לכל 'מהדרין', נרות
כסופות, ברזל חנוכיות הוכנו כמו"כ
לפירסומא ענק וחנוכיות מטר בגודל
לפידי ע"י להדלקה הניתנות ניסא,
מלבד וזאת חשמלי. באופן או שטח
מפוארים, פלקטים לחג, ההסברה עלוני
המרכזיות לחנוכיות מיוחדים לפידים
להזמנות לחנוכה, מוצרים מגוון ועוד

.054-643-9770 טל':

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

נוסף לשם נמצאים, אנו בו כסלו חודש זכה
"חודש - והוא ישראל, בקהילות התקבל שכבר
כמה בתוכו לכלול החודש זכה ואכן הגאולה".
החודש, של בסיומו החל החנוכה חג גאולה: חגי
מייסד הזקן אדמו"ר של הגאולה חג כסלו י"ט
לחג ועד ערוך, והשולחן התניא בעל חב"ד
דובער רבינו האמצעי אדמו"ר בנו של הגאולה
זו, קודש שבת ביום השנה החל כסלו, י' ביום
ההילולא יום חל כסלו ט' שבת, בערב כאשר

הולדתו ויום שלו
כאחד.

הרוחנית גדלותו על
העילאית ודביקותו
האמצעי אדמו"ר של
תעיד החסידות, בתורת
של המופלאה אימרתו
הצמח אדמו"ר חתנו
היו "אם כי שהעיד צדק
אצבע לחותני חותכים
אלא דם יוצא היה לא
גוזמא, ללא חסידות".

ממש. כפשוטו

גם חיותו כל ואכן
לא כפשוטה הגשמית

חסידות לומר יכול והיה בחסידות. אלא הייתה
בלתי מציאות הפסק. וללא יממות במשך

חומר. אנשי אנו עבורנו, נתפסת

השמימה וראשו ארצה מוצב
למצוא שקשה זו, רוחנית עליונות עם יחד
בהדרכת ועסק ארצה מוצב היה דוגמתה,
בעבודת ביותר יסודיים בעניינים אף אברכים
נכנס האברכים אחד אשר הסיפור ידוע וכבר ה'.
ירוד, בעניין שנכשל על והתלונן ל"יחידות" אליו
צפד כי תראה הלא האמצעי: אדמו"ר לו השיב
מרוב בשרי על עורי
עליך שצמתי צומות

העניין...". בתיקון

צפיותיו גודל על

בשפע בעומק, חסידות, שילמדו מחסידים
הידועה אימרתו תעיד ובדביקות, בהרחבה
הרי בשוק, שיפגשו שחסידים מאחל שהינו
מושגים ו"אריך, "עתיק" יהא שיחתם שמוקד
בקיאים ויהיו וקבלה, בחסידות עמוקים
אצבעותיו. בחמש הבקי כאדם אלה במושגים

הינו בכסלו ט' שיום היחודית העובדה גם
שלא עובדה פטירתו, יום וגם הולדתו יום
יחודיים, עליון בצדיקי אלא דוגמתה מצאנו
שנולד רבינו כמשה
ז' יום באותו ונפטר
זו עובדה גם באדר,
שלימותו על מעידה
שהתבטאה הרוחנית
חייו בשלימות גם

הגשמיים.

ה׳ את לדעת
נזכרים האלה והימים
שנה ומידי ונעשים
חג בהגיע בשנה
ההילולא יום גאולתו,
הרי הולדתו, ויום שלו
לנתינת זוכים שאנו
לפעול רגילים, בלתי דשמייא ולסיייעתא כח
החלטות ע"י גאולה". של "שבת זו שבת שתהא
ולהפנים בדרכיו ללכת מתורתו, ללמוד טובות

יומיים. היום בחיינו והדרכותיו מהוראותיו

הרבי בהוראת נמצא זה בכיון ועידוד הכוונה
ימות את לחיות שכדי המשיח, מלך שליט"א
ענייני ובאיכות בשפע ללמוד צריך המשיח
מהמוח ולהפנימם, אותם ללמוד ומשיח. גאולה
חיותינו, כל תהא בזה אשר עד הלב, אל להמשיך
התעניינות אלא רעיונית, דביקות רק לא
את מבטיחים אלה כל ממש. חיותנו פנימית,
יהא "ולא הרמב"ם כלשון היעוד קיום זירוז
לדעת אלא האומות) (כולל העולם כל עסק
הוי' את דעה ארץ מלאה "כי שנאמר ה', את
והשלימה האמיתית בגאולה מכסים", לים כמים

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש עכשיו

היום חדש מה
ועתיק? באריך

ההפצה מרכז באולם מרכזית התוועדות נערכה כסלו חודש בראש
חסידים. וקהל משפיעים בהשתתפות ברק בבני ״ממש״

כסלו חודש ראש התוועדות

ללמוד צריך המשיח ימות את לחיות שנתחיל כדי המשיח, מלך שליט״א הרבי הוראת
ממש חיותינו כל תהא בזה אשר עד ולהפנימם, ומשיח גאולה ענייני ובאיכות בשפע
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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

טוב מזל

שיחיו שרה מיכל מרת וזוגתו בצלאל להרב

כהן
שתחי' חנה הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל
לבוא וינר שיחיו ורעייתו אליעזר ר' להרב

שיחי' מענדל מנחם הת' הבן
תחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
נוטיק שיחיו ורעייתו זלמן ר' הרב בת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית

  
   
   
    
   
     
   
   
   
    
   
     
    

    

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

"והיה אמרת אתה ליעקב, הקב"ה לו אמר
וברכות טובות כל חייך לאלוקים", לי הוי'
אלא נותנן איני לבניך, נותן שאני ונחמות
מים יצאו ההוא ביום "והיה הזה: בלשון
"והיה יח). יד, (זכריה מירושלים חיים
(ישעיה בקר" עגלת איש יחיה ההוא ביום
שנית" ה' יוסיף ההוא ביום "והיה כא), ז,
יטפו ההוא ביום "והיה יא). יא, (ישעיהו
ביום "והיה יח), ד, (יואל עסיס" ההרים

גדול". בשופר יתקע ההוא

ט) פרשה רבה, (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:16 16:00 ירושלים

17:17 16:14 תל-אביב

17:15 16:03 חיפה

17:19 16:18 באר-שבע

17:14 16:11 ניו-יורק

      
     
(הושע     

א-י) יד פרק א-טו, יג פרק יג-טו, יב פרק

המעלות שיר ט"ו בזכות

מלך דבר

ויצא פרשת

ויצא

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

נאמר ההוא", במקום "וישכב בפרשתנו הפסוק על
טמון שהיה שנה י"ד כל אבל שכב, כאן במדרש:
שנה כ' כל אבל שכב, כאן שכב... לא עבר בבית
שנתי "ותדד כנאמר שכב", לא לבן של בביתו שעמד

מעיני".

יהושע רבי אומר? היה "ומה נאמר המדרש בהמשך
מאי תהלים, שבספר המעלות שיר ט"ו אמר: לוי בן
יאמר לנו שהיה ה' לולי לדוד המעלות שיר טעמיה?
שמואל רבי אבינו). (יעקב סבא ישראל ישראל: נא
טעם? מה אומר, היה תהילים ספר כל אמר: נחמן בר

סבא". ישראל ישראל: תהלות יושב קדוש ואתה

הנסיונות על התגבר כיצד
היה "במה אינה אומר" היה "ומה השאלה משמעות
במפורש נאמר שהרי לבן", בבית עסוק אבינו יעקב
"ביום... כדי עד כחו, בכל לבן צאן עם עבד שהוא
אמר מה היא: הכוונה בעיני". שנתי ותדד בלילה
הקשיים על להתגבר שיוכל כדי למד) (התפלל, יעקב
הביאה לבן בבית ששהותו בפרט לבן? ובבית בחרן
"אם אמר שיעקב רש"י, כדברי מדרגתו, לירידה
אצלו שגם ברמאות". אחיו אני גם בא, הוא לרמאות
ולכן לבן. לרמאות בדומה רמאות כביכול, היתה,
ועל אלו? קשיים על להתגבר הצליח כיצד השאלה:
קול "הקול באמצעות זה היה שבודאי לומר, צריך כך

ליעקב המתנגדים ואת ה"ידים" את המבטל יעקב"
היה "מה היא השאלה ולכן חז"ל, וכדברי ולמעשיו

אומר"?

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

בנסיונות. לעמוד הכח לו ניתן מכאן

היה תהלים ספר ש"כל שהדעה בעוד להבין: יש אך
יכול לא שבפשטות במצב בהיותו כי מובנת, אומר"

היותו כבתקופת לא ובודאי בעיון, תורה ללמוד היה
כאלה, תהלות לקב"ה אמר הוא עבר", בבית "טמון
מהו אך ואהלות. כנגעים שכר נוטלים שעליהן
תהלים" שבספר המעלות שיר "ט"ו שבין הקשר

לבן? בבית מצבו לבין

שנה עשרה חמש יחד חיו

החיד"א דברי את להקדים יש זאת, להבין כדי
שנים ט"ו כנגד ע"ה דוד אמר המעלות שיר ש"ט"ו
מאה חי אבינו אברהם שהרי ביחד", האבות שחיו
היה אברהם כאשר נולד יצחק שנים, וחמש שבעים
ששים. בן היה יצחק כאשר נולד ויעקב מאה, בן
ניתן זה לפי יחד. האבות חיו שנים (15) שט"ו מכאן,
שבספר המעלות שיר "ט"ו את אמר שיעקב לומר,

אברהם אבותיו זכויות את גם לעורר כדי תהלים"
לו יינתנו שלו, וכחותיו לזכויותיו שבנוסף ויצחק.
היה יכול כך דוקא ויצחק. אברהם של כחותיהם גם
אלוקי "לולי כדבריו לבן, בבית הקשיים על להתגבר

לי...". היה יצחק ופחד אברהם אלקי אבי

הקליפה כנגד דקדושה אחדות

במלחמת לנצח כדי האבות כל בזכויות הצורך את
מלחמתי מטכסיס להבין ניתן לבן, בבית היצר
שהתרחשה ממלחמה הנלמד בחסידות, המובא

הזקן: אדמו"ר בתקופת

החיל אחד כל "מחלקים בכלל המלחמה" ב"מערכות
מימין ידות ושתי באמצע... א' חלק חלקים, לג' שלו
חלקים לג' שכנגדו הצד גם מסדר וכן ומשמאל,
באותה וההצלחה אלו". מול אלו ונלחמים כאלו,
מול שלו" מחנות "ג' העמדת ע"י הושגה מלחמה
בודאי מתגבר זה ידי ו"על השונא, של אחד מחנה

עליה".

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

אותה". וינצחו יפילו בודאי זה ידי ועל

שנים ט"ו "כנגד שהם המעלות" שיר "ט"ו אמירת
שלשת של עניינם את מעוררת ביחד", האבות שחיו
אהבה, דקדושה, המדות שלוש כנגד שהם האבות,
כלומר, ביחד, שלשתם את יש וכאשר ורחמים, יראה
אז - דקדושה המדות שלוש כל את יחדיו מלכדים
הגאולה עדי נסיונות, כל על להתגבר הכח ניתן

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



ה"השגחות וסיפורי שליחות כל
על אותה. שמלוות פרטיות"
כבר שהתרחש כזה סיפור
הרב מספר שליחותו בתחילת

מיידנצי'ק. אברהם

יצאנו תשע"ו אלול חודש "ראש
קדמו חנן. בית לישוב לשליחות
בישובי פעילות שנות ארבע לכך
ליד רווה גן איזורית המועצה
גם בתוכה הכוללת מועצה יבנה.

חנן. בית הישוב את

אב מנחם כ"ח חמישי ביום
העברנו שעברה, שנה
כל את במשאית
וביום הבית, תכולת
חודש ראש ערב שישי
עם הגעתי אלול
ילדינו וששת אשתי
ששכרנו לבית שיחיו,

בישוב.

היה הכל כשהגענו
גם בארגזים. עדיין
לנו היה לא מטביח
לא החלטנו אבל

מוותריםומתחיליםאתהשליחות
הראשונה. מהשבת כבר

חב"ד מכפר מוכן אוכל הבאנו
הנרות הדלקת לפני שעה וכרבע

המזוזה. את קבענו

קמים אנחנו בבוקר שבת
בית עם מה החדשה. למציאות

מקווה? עם מה כנסת?

השבת שזו שלמרות החלטתי
לוטה עדיין והכל הראשונה
מקוה. על מוותרים לא בערפל,

מקווה, בישוב שם שאין ידעתי
כאן יש שבוודאי הערכתי אבל
פרטית שחיה בריכת למישהו
לגברים כמקוה לשמש שתוכל
כשרה) מקוה זו אין (לנשים
והלכתי החדש מביתנו יצאתי

שחיה. בריכת יש היכן לברר

לביתו הגעתי פרטית בהשגחה
שמו "דיקו" התושבים, אחד של
לו שיש לי שנודע כינויו, או
למרות החלטתי שחיה. בריכת
ולקבל לנסות המוקדמת השעה
בבריכה לטבול אישור ממנו

שלו.

יניב את פגשתי הבית בחצר
אישורו את ומשבקשתי חתנו.

בעל אינו והוא היוןת כי אמר
מחמיו אישור לקבל עליו הבית,
כמה בתוך אכן לבית. ונכנס
יכול שאני ואמר חזר הוא דקות

לטבול.

לפני עוד מהטבילה, כשיצאתי
שומע אני נעלי את נועל שאני
היה דיקו". "דיקו, חולש קול
אף ראיתי לא אך מוזר, לי נשמע
ולכן הבית, לבעל שקורא אחד
שומע כשאני להתארגן המשכתי

דיקו".. "דיקו, הפעם עוד

שהקול זהיתי כעת
הסמוך, מהפרדס מגיע
בריכת עם הגובל
כשהסתכלתי השחיה.
העצים בין היטב
שוכב אדם ראיתי
היה הקרקע על שרוע
במצב שהוא נראה

קשה.

להזעיק בריצה יצאתי
בעל של חתנו את
מהר בוא "יניב, הבית.
בסכנה!" אדם בפרדס, כאן יש
שהוא תוך לעברי מיד רץ יניב
שעובד התיאלנדי הגוי את מזעיק
להיכנס כדי איגוף עשינו אצלו.

הפצוע. אל והגענו לפרדס

כבושות פניו מבוגר אדם שם שכב
מעורפל ושרוט, חבול בקרקע,
אותו הפכנו בקושי. נושם הכרה

עזרה. והזעקנו הגב, על

והוא ההכרה אליו חזרה אט אט
שוכב הוא שעות כמה שזה סיפר
לדבריו לבד. וחי 84 בן הוא כאן.
לפתוח מנת על מהבית יצא הוא
התברר אך לפרדס, הצנרת את
ריאות מדליקת סבל הוא כי
שם ובדיוק לזה מודע היה ולא
ונפל ונחנק התקף קיבל הוא
את ואיבד ונחבל, העצים על

הכרתו.

האמבולנס, הגיע בנתיים
אמר מצבו את שיצב הפרמדיק
בבית נמרץ לטיפול פינויו במהלך
מאחרים היינו שאם הרפואה,
דקות, ב-10 היהודי אל להגיע
החיים, בין כבר היה לא הוא

ח"ו.

אחת טבילה לחיים, לחיים
חיים. מצילה במקווה

יורק, בניו הישראלית הקונסוליה דובר מרסר-ווד שמעון דברי מתוך
לצפיה ב"770". המשיח מלך שליט"א הרבי שליחי של העולמי בכינוס

הגאולה. באתר המלא, בנאום

הישראלית בקונסוליה השליח
הקונסוליה, נציג בתור אליכם פונה שאני לפני
לכולכם. חייב שאני הודיה של אישי חוב לי יש
שעזבתי מאז נקודות, הרבה כך בכל חיי, כל כי
הרבה כך כל עשרה, שמונה בגיל הוריי בית את
אור הרבה כך כל עבורי היוו חב"ד שלוחי
חולשה של בזמנים עידוד אפלה, של במקומות
עבור כולכם, לכם, להודות צריך אני ומבוכה.

זאת.

הרבי את לפגוש הענקית הזכות את לי היתה לא מעולם ולי,
כל ידי על אבל, פנים, אל פנים המשיח מלך שליט"א מליובאוויטש
נכנס שאינני מרגיש אני זה, קדוש למקום נכנס כשאני מכם, הרבה כך

בבית. די מרגיש אני זר. למקום

שלוחו של המעלה לו היתה בעולם, מקום בכל שפגשתי מכם, אחד כל
ממש!! המשלח של כמותו הוא השליח של כולו כמותו. אדם של

שיתוף על המשיח מלך שליט"א הרבי של השלוחים, לכל להודות ברצוני
שהם. מקום בכל השלוחים ובין החוץ משרד בין המדהים הפעולה

שהדבר לי ברור היה הודו, בארץ שלי הקודמת לשליחות כשיצאתי
לוודא זה שלי, הדברים עם מכולה מוציא כשאני עושה שאני הראשון
ושלום חס וחלילה, וחס חב"ד. הבית עבור דברים לשלוח מקום שיש
שהטלפון ברור לי היה קשה, ענין באיזה לעסוק עליי מוטל כשהיה
יקירי ידידי ממש שהוא בעיר הרבי של לשליח זה מרים שאני הראשון

עכשיו. לפנינו שיושב לי כאח

יכולים אנחנו מה וכאן, בארץ, הרבה עליו שמדברים מיוחד ענין יש
לעשות יכולים אנחנו מה הקונסוליה, דובר בתור אותי שואלים לעשות,
גדול חשש יש ישראל. לארץ באמריקה היהודי הנוער את לקרב כדי

קשורים. מרגישים לא לישראל, מחוברים מרגישים לא שהם

מן שלו, היהודית לנפש קשור שיהודי ברגע פשוטה. מאד מאד התשובה
מבצעים שאתם השליחות וזו ישראל. לארץ גם קשור יהיה הוא הסתם
לקשר החוץ, משרד של חשובים הכי היעדים אחד זה אז מקום. בכל
יכולנו ולא ישראל, לארץ מחוץ היהודים ואת ישראל בארץ היהודים את
הרבי של שלוחיו מכם, מוצלח ויותר תקף ויותר חזק יותר לעזר לבקש

המשיח. מלך שליט"א

למקום מארצך" לך "לך שליחות. עליו קיבל נשלח, אבינו אברהם
צרות. רק השליחות, את קיבל שהוא ומרגע יודע, לא אפילו שאתה

ומניעות!! מכשולים!! ועקרות ומלחמה, רעב,

שליחות, קיבלתי לעשות..." מה "טוב, אומר מזמן היה סביר, אדם בן כל
אבל "במקום". אחר משהו נעשה לוותר, צריכים הולך, לא העסק אבל

"סביר." אדם בן היה לא אבינו שאברהם יודעים, כולנו

סבירים. אנשים לא אתם שגם יודע חב"ד שליחי את שמכיר מי כל
למרות להמשיך, הזו, סבירות החוסר את מכם לוקח אני השנה אז
להישאר בפניכם, שעומד דבר כל למרות המניעות, למרות המכשולים,
מכח הלאה אותה ולהמשיך בשליחות, דבקים להישאר במטרה, דבקים

חיל. אל ומחיל כח אל

לברך לי תרשה השלוחים, כל בשם שמעון, ר' לך תודה הכינוס: מנחה ■

יהיה שלא בגלל החוץ, משרד בשביל יותר תעבוד לא שבקרוב, אותך,
ממש!! בקרוב ישראל!! ארץ יהיה העולם כל "חוץ". יותר

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ב. פרק ממון נזקי הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ג-ה. פרקים עירובין הלכות

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת הלכות

א-ג. פרקים טוב יום שביתת הלכות

ד-ו. פרקים

א. פרק ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בשליחות הצלה

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות

מיידנצי׳ק אברהם הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ב

בקבוקים! לסחוב מפסיקים
בטעם המים סינון
ומדהים, משופר

אוסמוזה בטכנולוגית
שלבים! 6 ב - הפוכה

מיוחדבמחיר מיוחד  במחיר

ל-30 מוגבל
הראשונים הנרשמים

בב בר פיקודמיני כולל
שבת

אנ"שבבעלות אנ"ש בבעלות לנקרי יורם ר' 052-843-4751 והזמנות לפרטים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

תקשורת עם קדמיר' קדמי ר'
לגאולהמוכנה לגאולה מוכנה

בארץביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

השליחות במקום כשנמצאים משפיעים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שאין בישראל ואם עיר לך שאין שנים מזה
פתוח, נותר שעדיין התחום חב"די. מוקד בה
גם כאשר האיזוריות, המועצות תחום זהו
ונתפסות. הולכות הפנויות המשבצות בזה
מיידנצ׳יק אברהם שהרב שנים ארבע מזה
ישובי בקרב פועל חב"ד, בכפר שהתגורר
ישובים מקבץ רווה. גן האיזורית המועצה
גאליה, חנן, בית את: הכולל ליבנה, בסמוך
נטעים, הנגיד, כפר שורק, גן עובד, בית
עיינות. נוער וכפר פלמחים. קיבוץ אירוס,

ואצל אצלו ההחלטה גמלה תשע"ו שנת שלהי
השליחות. למקום לעבור שחייבים אשתו
ברוך במקום. נמצאים כשלא להשפיע קשה
בערב נוספות, שהיות וללא ועושה אומר
חודש ראש ערב ראה, פרשת קודש שבת
לבית ילדיהם עם הגיעו הם תשע"ו, אלול

חנן. בית בישוב ששכרו

ראו כבר לשליחותם החיובי הסימן את
ע"י אדם חיי להציל זכה בה הראשונה, בשבת
שהחיה (בריכת במקוה לטבול התעקשותו
(בארוכה "דיקו" בשם יהודי אצל פרטית)

פנים). ע' ראה

גדולה התעוררות
והכל בישוב במהירות התפרסם ההצלה נס
כמנהג לטבול שרצה האברך על דיברו
זה ובזכות התפילה לפני לטבול החסידים,

אדם. חיי הציל

היו זה. את אהבו כולם שלא הייתה הבעיה
ניצלו קדומות, דיעות שבגלל בישוב כאלה
ומצות לתורה ההתנגדות את להגביר זה את
לישוב שבא זה הנה לעברי להצביע והחלו

אברהמי. הרב מספר בתשובה..", להחזיר

את לעורר הסיפור את נצלתי דווקא מצידי
חשיבות על הקרוב הכנסת בבית הציבור
החליטו יהודים וכמה המקווה, עניין
בישובים גם עברתי אח"כ לטבול. להתחיל
הייתה שם וגם הסיפור, את וספרתי סמוכים
נמצאו כבר ישובים בשני גדולה. התעוררות
מקוה. לבנות עצמם על לקחת שהחליטו מי

מיוחד איתות הסיפור, בכל ראיתי מבחינתי
בדרך אני שאכן המשיח מלך שליט"א מהרבי
הסיפור, פרסום עם בבד שבד אלא הנכונה,

ההתנגדות. התגברה

לידה חבלי
בעלת שהייתה אשה עמדה הישוב ועד בראש
לאחר מיד קיצוני. באופן אנטי-דת עמדות
אזהרה מכתב פרסמה היא לישוב הגעתי
כיוון ממנו להיזהר וצריך מטיף, "שהגיע

בתשובה...". מחזיר שהוא

מאחד טלפונית שיחה קבלתי ימים באותם
עם שנפגש שמספר הארץ בדרום השלוחים

לו: שאמר שלנו מהישוב שכנראה מישהו
ואתה בעינים לך שמסתכל אברך "שהגיע
אשתי עם כשהגעתי אגב, בתשובה". חוזר
הוועד, יו"ר אשה אותה אל השנה ראש ערב
להפגש הסכימה ולא הדלת את לנו סגרה היא
את לנו סגרה היא כשהתקשרתי גם איתנו.

הטלפון.

החל מיידנצ'יק הרב הראשונה בתקופה כבר
כנסת בית הפעלת של אפשרות לבדוק
כבית המשמש מבנה בישוב יש כי והתברר
השנה. ראש לתפילות רק פתוח אבל כנסת,
יהודים סדיר, באופן אותו להפעיל "התחלנו
נודע זה כאשר אך למניין, להצטרף החלו
המקום. את לסגור הורתה היא הועד, ליו"ר

הועד ליו״ר נבחר דיקו
שאנו למתפללים והודעתי ויתרנו לא
לאור הכנסת לבית מחוץ להתפלל ממשיכים
לילות כמה במשך נהגנו וכך הרחוב. תאורת
שהתברר התושבים אחד שהגיע עד שבת.
אהב לא מאוד והוא בישוב השפעה לו שיש

בית סגירת את
והשיג הלך הכנסת,

מפתח. לנו

בבחירות אגב,
שבוע לפני שהיו
ליו"ר נבחר בישוב,
ידידינו.. הועד
יהודי אותו דיקו,
לטבול לי שאיפשר
השחיה בבריכת

עניין שיוסדר עד הראשונה, בשבת כבר שלו,
עדי להצלחתו הלבביים איחולנו המקוה.

ממש. בקרוב הגאולה

חנון בית לישוב בכניסה

בפעולה מיידנצ׳יק אברהם הרב

מגמגום להרפא
בדבורו. לו שיש הקישוים דבר על כותב

(ניערווען) העצבים ממצב זה בא בכלל והנה

ולמלא בזה, מומחה רופא דעת שישאל כדאי לכן
הוראותיו.

עולם בבורא בבטחונו שיתחזק שככל מובן ומהנ"ל
בהשגחה אחד כל על הוא משגיח אשר ומנהיגו,

פרטית,

נצב ה' שהרי וכו' והתרגשות לדאגה מקום אין ולכן
הטוב שמטבע הטוב, עצם הוא וה' עליו, ושומר עליו
יוטב גם ועי"ז והפחד, ההתרגשות יתמעטו להטיב,

דבורו. אופן

מרגיש שבאם כן, גם הוא לזה הטכניות מהעצות כן

לכפות ירצה לא לבטאה, עליו קשה עומד, בה שתיבה
עתה, דוקא לבטאה עצמו על

בענין ידבר או שלפני', שתים או מהתיבה יתחיל אם כי
חלה ממילא בדרך אז מהמתיחות, וכשנשמטים אחר,

הטבה.

הנה דשמיא, לסייעתא צריכים ענין לכל אשר ובהיות
כמו - חדשי תהלים שיעור דאמירת התקנה על ישמור
תפלת אחר יום בכל - החדש לימי התהלים שנחלק

הבקר,

פרוטות איזה יפריש הבקר, תפלת קודם חול יום ובכל
כשרות שתהינה שלו, התפילין את יבדקו וכן לצדקה,

האמור בכל לבשו"ט בברכה כדין.

ו׳תקצד) (מאגרת
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