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אבינו יעקב עזב מאז חלפו, שנים וארבע שלושים
שחיפש אחיו עשיו מפני וברח הוריו, בית את

כנען ארץ את יצא מאז חלפו, שנה עשרים להרגו.
אלה, שנים במהלך בחרן. הארמי לבן אל והגיע

הוא וכעת ישראל. בית את והקים נשיו את נשא
לארץ. חזרה בדרכו

לעשיו מאפשרת יעקב, של הממושכת היעדרותו
בארץ שליטתו את לבסס בעלות", "לתפוס הרשע
בואו מול אל ותיק" כ"תושב תחושתו את גם כמו

שדווקא אלא אבינו. יעקב החדש" "העולה של
המתרחש. לנוכח תמהים עומדים אנו כך, משום

עשיו תופס לארץ, אבינו יעקב של הגעתו עם מיד
את ועוזב משפחתו, שארית עם יחד עצמו את

הפסוק: וכלשון הארץ
נשיו.. את עשו "ויקח
ביתו נפשות כל ואת
כל ואת מקנהו ואת

קנינו כל ואת בהמתו
כנען בארץ רכש אשר

יעקב מפני ארץ אל וילך
אחיו".

יודע עשיו גם
מובן. לא שמשהו רק
עוזב "הותיק" עשיו

אומר ללא הארץ את
נוטל כך, פשוט ודברים

ויורד הפקלאות את
מפנה כשהוא לחו"ל,

אבינו ליעקב מקומו את
מדוע? ובניו.

יכלה ולא יחדיו משבת רב רכושם "היה אומנם
שעשיו מדוע אך אותם", לשאת מגוריהם ארץ

הוא עתה, זה שהגיע יעקב דווקא לכאורה יעזוב,
לעזוב? שצריך

לאמיתו המשיח. מלך שליט"א הרבי כך על עונה
יודע עשיו גם דבר, של

ניתנה ישראל שארץ
ובניו ליעקב הקב"ה ע"י

הגעתו בלבד. ולהם

הגעה אינה ישראל בארץ והתיישבותו יעקב של
לביתו החוזר אדם של אלא נווד, איזה של מיקרית

ישראל. לארץ הגעתו על מתנצל אינו יעקב שלו.
התיישבות בה. להתיישב מתחיל ומיד מגיע הוא
אחד מאף אישור בקשת וללא הגבלות כל ללא

"וישב פשוט שסביבו. מהאומות או הארץ מגויי
הכל הזו האמת מול וזהו. אביו" מגורי בארץ יעקב

מתבטלים.
האיומה השואה לאחר גם מתנצלים. רק ואצלנו,
צרה, פעמים תקום לא מעמנו, כשליש שכילתה

לאחר גם קיומנו. עצם על להתנצל ממשיכים עדיין
איבה פעולות מלחמה, תוקפנות, של שנים עשרות

והפלסטינים ערב מדינות מצד טירור ופיגועי
בהתנצלויות אנו ועדיין

בארץ כאן קיומנו על
ישוב כל ועל ישראל

שנבנה.

המלוכה לה׳
רה"מ לעשות הגדיל

הסכמתו שבעצם
ההקפאה לגזירת

קבל הצהיר הראשונה,
כל בשם ומלאו עולם
אכן כי היהודי, הישוב
היא כי מודה ישראל
באיזור הזרה היישות
ורק עליה חלה ולכן

ההקפאה. חובת עליה,
בהביאו המשיך גם כך

ההקפאה גזירת את
- הגדול הישגו את להציג מנסה כשהוא השניה,

להגנה זכות יש לישראל כי אובמה, מר של אישורו
... עצמית

הרבי להוראות מוחלט ציות הוא, היחיד המוצא
ניהול איסור דידן, ובנידון המשיח. מלך שליט"א
כלפי חזקה יד ישראל, בארץ ויתורים על מו"מ

ומחוץ, מבית לחצים מול איתנה ועמידה הערבים
היעוד קיום עדי ולרגיעה, לשלום תביא זו דרך רק
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו השבת: בהפטרת

ממש. בקרוב המלוכה", לה' והייתה עשו הר את

חנוכה מבצע לקראת
עלוני הודפסו החנוכה חג לקראת

הפוסטרים ועימם חדשה, במהדורה החג
ענק וחנוכיות מטר חנוכיות והברכונים,
עששית בנפט, להדלקה מטר 2.5 בגובה
במיוחד. איכותית חשמל מערכת ע"י או
על-גבי מודפסים שונים בגדלים שלטים

לידידים יוקרתית וחנוכיה שמשונית
הוא השנה, מיוחד חידוש עוד ומקורבים.

ועץ פלסטיק סביבוני של מיוחד ייבוא
לפרטים שם"! היה גדול "נס הכיתוב: עם

.077-5123-770 והזמנות:

לפעילות ״מהדרין״ ערכות
ערכת לפעילות: השנה חידוש

קרטון קופסת הכוללת 'מהדרין', חנוכיה
ומעניקה יוקרתי, נופך הנוסכת צבעונית

החנוכיה. למקבל למצווה נוספת חשיבות
קצרים הסבר דברי מובאים הקופסא על

שם את לרשום מקום ונותר החג, על
חנוכיית ישנם הקופסא בתוך המחלק.
העולם את "מאירים הכיתוב עם הפח
גדולים נרות וקופסת הגאולה", באור
ההלכה. הוראת כפי כשעה, הדולקים

.077-5123-770 להזמנות:

האירופאי משיח קונגרס
כסלו, י"ט ערב הבא, חמישי ביום
ה-11 האירופאי משיח קונגרס יפתח
לאחריו בשבת תורה, ספר בהכנסת

שתסתיים משיח שכולה שבת תתקיים
מלכה. מלווה בסעודת

ניהול איסור דידן, ובנידון המשיח. מלך שליט״א הרבי להוראות מוחלט ציות - היחיד המוצא
ומחוץ מבית לחצים מול איתנה ועמידה הערבים כלפי חזקה יד ישראל, בארץ ויתורים על מו״מ

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(19.11.10) ה'תשע"א הגאולה חודש - כסלו י"ב וישלח, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

לשפוט הולכים
עשיו הר את

823

חברי 36 פולארד, יונתן לשיחרור לפעול מסרבת ישראל שמדינת למרות
בכלא שנה 25 היושב פולארד לשחרור העצומה על חתמו כבר קונגרס

האמריקאית העצומה



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ישראלי, שיחי' אליהו הרב למשפחת
שיחי' מרדכי מנחם הת' הבן לבוא
שתחי' מרים עב"ג השידוכין בקשרי
בש שיחי' אברהם הרב למשפחת

של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן

עקיבא שיחי' בנימין הרב למשפחת
שיחי' ישראל הת' בנם לחתונת

תחי' שמחה אורה אורית מרת עב"ג
מצליח כהן שיחי' ראובן הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה

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

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

תניא תהלים חומש

  
   

    
   

 
   
    

  
   


  

שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
יד) לג, (בראשית

ללכת דעתו היה שלא הדרך, לו הרחיב
לי לעשות דעתו אם אמר סוכות, עד אלא
הלך. לא והוא אצלו בואי עד ימתין רעה

שנאמר המשיח! בימי ילך? ואימתי
ציון בה מושיעים "ועלו א') (עובדיה

עשיו" הר את לשפוט
(רש״י)

הים כחול זרעך את ושמתי
יג) לב, (בראשית

לעתיד הים) כחול (זרעך זה? יהא ואימתי
ביום "והיה ה) ב, (הושע שנאמר לבוא,

ההוא".
הגדול) מדרש (עפ״י

הילדים כי יודע אדוני אליו ויאמר
יד) לג, (בראשית רכים

עתידין שיסורים רואה אני יעקב: ליה אמר
אתה נהוג אלא, ילדי, על מפניך לבוא
שיעמוד עד בכתרך, ושמש בשרירותך,
ממך, המלכות ויקבל מחלצי משיח

עבדו". לפני אדוני נא "יעבר שנאמר:

שמעוני) (ילקוט

הילדים ולרגל
יד) לג, (בראשית

מלך להעמיד לי יש עכשיו עד לו: אמר
לנו". יולד ילד "כי בו: שכתוב המשיח

א) דברים רבה (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:16 4:03 ירושלים
5:18 4:17 תל-אביב
5:16 4:06 חיפה
5:20 4:21 באר-שבע
5:18 4:17 ניו-יורק
לה' והיתה - עובדיה חזון 

א) (עובדיה המלוכה.

יעקב? בת דינה יצאה למה

ילדה אשר לאה בת דינה "ותצא בפרשתו: נאמר
"בת רש"י: ומפרש הארץ", בבנות לראות ליעקב

יציאתה שם על אלא יעקב, בת ולא - לאה
שנאמר היתה יצאנית היא שאף לאה בת נקראת

לקראתו". לאה ותצא
נקראת שדינה בזה רש"י, שכוונת לומר, ונראה
לאה שיציאת שפשוט שכשם לאה", "בת כאן

כך השבטים), (להולדת טוב דבר היתה יעקב אל
רצוי. דבר כשלעצמה דינה יציאת היתה

יעקב נענש למה
בפרשתנו קודם פירש כבר רש"י בזה: והביאור
- ילדיו" עשר אחד ואת . "ויקח. הפסוק את

שלא בפניה ונעל בתיבה נתנה היתה? היכן "ודינה
מאחיו שמנעה יעקב נענש ולכן עיניו עשו בה יתן

שכם". ביד ונפלה למוטב תחזירנו שמא
דינה את יעמיד שיעקב היתכן תמוה: ולכאורה

"שמא הספק על אותה יקח שעשו בסכנה
נענש פעולתו שבגלל יותר ועוד למוטב", תחזירנו

שכם"? ביד "שנפלה כזה קשה בעונש יעקב
היתה דינה של מעלתה א) אשר: לומר, נראה ולכן
את למוטב להחזיר בכוחה שהיה עד כך, כל גדולה

בה יש למוטב רשע איש החזרת ב) הרשע. עשו
דינה את להכניס כדאי שהיה מאוד, גדולה מעלה

למוטב". תחזירנו "שמא בספק אפילו לזה,

שיציאת רש"י כוונת כאן שגם לומר, יש זה ולפי
של בכחה שהיה שכיון למעליותא, היא דינה,

מובן הרשע, עשו את אפילו למוטב להחזיר דינה
לא הארץ", בבנות לראות . . דינה ש"ותצא שזה

אדרבה, אלא הצניעות, היפך של יציאה ח"ו היתה
למוטב. להחזירן כדי הארץ", בבנות "לראות

הצליחה הפעולה
יעקב", בת ולא לאה "בת רש"י שמדגיש מה וזהו
מצד ואילו מלאה, דינה וקיבלה ירשה זה ענין כי

ומנעה מעשו אותה הסתיר הוא להיפך, הרי יעקב,
זה. על שנענש ועד זה, מסוג מפעולות

אצל מכשול היה שבפועל שלמרות להוסיף, ויש
היה שזה לפי כפרש"י הוא לזה הטעם הרי דינה,

מובן גופא שמזה מאחיו, שמנעה על ליעקב עונש
בכוונה היה כי רצוי, בלתי מעשה יציאתה שאין

למוטב. להחזירן שמים לשם
להחזירן כדי היתה שהיציאה שזה לומר, ויש
בני שהרי חלקי, באופן ולו התקיים למוטב,

שכך זכר, כל שימולו שכם אנשי על פעלו יעקב
אברהם, למשפחת להכניס - לגייר אז נהוג היה

גם אלא האנשים של רק לא היתה זו וכניסה
"בזאת בתורה כמפורש והבנות, לנשים בנוגע

לנו...". נקח בנותיכם ואת . . להמול . . לכם נאות

מיתה שכם אנשי נתחייבו שבפועל למרות כלומר:
שרצונה כדי זאת, בכל נהרגו, ולכן חטאם, מפני
הרי במקצת, לפחות יתקיים צדקת, אותה של
- שכם בנות ועוד: זאת נמולו. הריגתם קודם
נלקחו - למוטב להחזירן דינה יצאה שאליהן

שפחות נעשו ובפשטות יעקב, בני ידי על בשבי
יעקב. בני של בביתם

הנשים של המעלה
כבודה ש"כל אפילו ישראל: לנשי הוראה - ומכאן

הבית", "עקרת נקראות ונשים פנימה", מלך בת
בישראל בית לבנות הוא תפקידם שעיקר לפי
מיוחדות בתכונות שחוננו הנשים אותן הרי -

תכונה לנצל עליהן בחוץ, גם להשפיע שביכולתן
הלבבות את לקרב שמים, לשם דצניעות באופן זו

הנמצאות ישראל בנות ולהחזיר ה' לעבודת
זו שהשתדלות ופשוט, ומובן למוטב. ב"חוץ"

ועד צנוע, באופן ישראל לבת כיאות להיות צריכה
ש"כל עליה ניכר להיות צריך בחוץ שב"יציאה"

פנימה". מלך בת כבודה
מסייע נשים של והרכות הקירוב טבע ואדרבה,

עוד ה' לעבודת הלבבות בקירוב להצליח להן
שכאשר במוחש, שרואים כפי מהאנשים, יותר

ועבודתו ה' לתורת להתקרב השני את משדלים
הצלחה יותר הרבה יש שלום, ודרכי נועם בדרכי
ומלחמה ויכוחים ידי על הפעולה ידי על מאשר

האנשים). (כטבע כו'
הרי זו, בתכונה הנשים את ברא שהקב"ה וכיון

רק לא במלואה, אותה לנצל שעליהן מובן
את לקרב בחוץ, בהשפעה גם אלא הבית, בהנהגת

שבשמים. לאביהן ישראל בנות
תשמ״ו) וישב וש״פ וישלח ש״פ משיחות שיחות פי (על

מלך דבר

וישלח פרשת

וישלח

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



הגאולה, בזמן כבר אנו כי העובדה
אלוקות גילויי לראות לנו מאפשר

במסגרת גם ושעל. צעד כל על
יצחק", יוסף ברית "ארגון עבודת
מילה בבריתות במיוחד המתמחה
ומבוגרים, נוער ומעלה, שנה מגיל

כך. על מעידים
עמית אריה הרב מספר זמן, "לפני

התקבלה בארה"ק, הארגון רכז
אצל ברית, לעריכת בקשה אצלנו

העמים. מחבר 13 בן נער
המשפחה את שקירב חב"ד איש

להתעניין החל הנער כי סיפר,
שאז אלא בר-מצוה, עורכים כיצד
לכן קודם כי במשפחה, לו העירו

מילה"... "ברית לערוך עליו
הודיע הוא קצרה חשיבה לאחר

להכנס רוצה הוא אכן כי נחרצות
וגם אבינו, אברהם של בבריתו

כראוי. המצוה בר את לערוך
קבלת לאחר

יהדותו על האישור
סוכם הנער, של

הברית לאחר שמיד
תפילין, יניח הוא
המצוה וסעודת

תהיה הברית לרגל
הבר לרגל גם

מצוה.
ועריכת היות

כזה בגיל "ברית"
אם - ניתוח חדר מחייבת

נערכת עצמה הברית כי
צורך היה - מוהל רופא ע"י

הניתוח מחדרי שאחר להמתין
הודיעו תיאום, לאחר ואכן יתפנה

הברית. יום על ולאמו לנער
עם הגיע הנער המיועד ביום

הנער הקבלה, תהליך לאחר אמו.
נערכה שם הניתוח, לחדר הוכנס
ונראה מקומית הרדמה כנהוג לו

הנער יזכה דקות בתוך כי היה
אבינו אברהם של בבריתו להכנס
הקדושה". נפש כניסת ו"תחילת

ממטתו קם הנער לפתע שאז אלא
רוצה ואינו פוחד הוא כי והודיע

הברית.. את לעשות
הנער, מהודעת שהופתע הצוות

כי לו והראו להרגיעו ניסה
יחוש לא והוא פעילה ההרדמה

לא "אני הסכים לא הנער אך דבר.
זה ממני, מרפה לא הפחד יכול,

שלי". בראש

שהופתעה, הנער של אימו גם
ליבו, על ולדבר להרגיעו ניסתה

אפילו מסויים בשלב הצליחה. לא
להרגיע וניסתה התקשרה הסבתא

בסירובו. הוא אך הנער, את
אלא הברירה, נותר לא זה בשלב

יכנס לא הנער כי בצער, לעכל
ולא אבינו אברהם של בבריתו
שלו. מצוה הבר יום את יחוג
להתארגן ויצא התלבש הנער

אני, גם הבייתה. חזרה לנסיעה
לרכבי נכנסתי אריה, הרב מספר

בנסיעה, להתחיל מתכווין
המחשבה במוחי חלפה כשלפתע
להכנס בא הנער יתכן? זה "כיצד
ולחוג אבינו אברהם של בבריתו

זה כיצד שלו, מצוה הבר את היום
נסוג? שהוא קורה

אגרות של ה' כרך היה מולי
ובקשתי הכרך את נטלתי הקודש,
שליט"א מהרבי נשמתי עומק בכל
שיעשה המשיח מלך
ישנה שהנער משהו
הספר עמדתו. את
קמט, בעמ' נפתח

א'שנה: אגרת
לקרות "שמחתי

את שמעורר במכ׳
כמה שמפני ההורים
למול יכלו לא סיבות

ע״ד בניהם, את
וגם זה ענין נחיצות
מכ' בזה....מוסג"פ הצליח

הוא החגים חג עם בקשר כללי
באופן יפרסמנו ובטח כסלו, י"ט

המתאים.
ובעניניו בע' הצלחה בברכת

הפרטים...".
הייתי עיני, מול רצדו האותיות
באם הבחנתי כשלפתע בהלם,
את לפתוח לי שמסמנת הנער
אמרה מוכן" "הוא הרכב. חלון
עבר מה יודעת לא בהתרגשות.

מוכן". כעת הוא אבל עליו,
הנער את לראות היה צריך

מניח הוא כיצד הברית, לאחר
בחייו לראשונה התפילין את

הפסוק כלשון עצומה, בהתרגשות
כמוצא אמרתך על אנוכי "שש

רב". שלל
לבריתות: לרישום

.03-610-7250n

עם אינטנסיבי ומתן משא של שנה שיאפשרו התנאים את להכשיר מתכוון הממשלה ראש
תשעה ועוד ושומרון ביהודה הבנייה של מוחלטת הקפאה חודשי שלושה התוכנית: הפלסטינים.

ביתנו. ישראל של והוצאתה קדימה צירוף בליכוד, תמיכה גיוס מוגבלת, בנייה של חודשים

ופגיעההרס עצמי ופגיעה  עצמי הרס
היהודיעצומה בישוב היהודי בישוב עצומה

לקונגרס בבחירות מחץ. מהלומת ספג הוא בארה"ב
הפכו המדינה ומזכירת הוא ערב במדינות הושפל. הוא
במזרח קומניסטיות מדינות גלוי. באופן וקלס ללעג
זוכה בו בו היחיד המקום בארה"ב. להתנהלותו לועגות

ומזעזע. מדהים בישראל. הוא נצחונות, אובמה מר
שמושיט שמי העובדה, לנוכח בפרט גדול הזעזוע
ישראל ממשלת זו שלו, הפוליטי ההצלה קרש את לו
לבקשת להיענות היהודי מהעם המבקש נתניהו, רה"מ בראשות
לזרוע בכדי כאשר חודשים, עשרה בעוד ההקפאה את לחאריך אובמה
חודשים שלושה א. לשנים: העשרה את מחלק הוא בציבור בהירות אי
"מוגבלת", הקפאה נוספים חודשים תשעה ב. . מוחלטת הקפאה

אוייביה. כנגד בעמידתה ישראל את להחליש ברורה כשמגמתו
שישראל העקרון, את סופית לקבוע אובמה מבקש זו דרישה בעצם
אפשר (אי קיומה על לוותר שעליה זו היא באיזור, הזרה היישות היא
על ה"הקפאה" בלחץ אובמה החל מאז בשלבים). אז אחת, בבת
את להפסיק נדרשים הערבים שגם ברמז, ולוא שמענו לא ישראל,
היהודי מהציבור נתניהו מבקש הזה, העיקרון ואת ביו"ש. הבנייה

להוכיח. אפילו צורך שאין יסוד כהנחת ולקבל להפנים בארץ
של התרפסותה את ממבטאת אובמה, של זו בדרישה הדיון עצם
מטוסי 20 במתן המרה, הגלולה את להטעים הנסיון ישראל. ממשלת
הפסקת הסכם חתימת שלפני התקופה את מזכיר מתקדמים, קרב
המשיח מלך שליט"א הרבי כאשר באוגוסט, ההתשה, במלחמת האש
ברור כשהיה תביא, האש שהפסקת האסון על והתריע כנגד זעק
הרוגיה אלפי על יוה"כ מלחמת ואכן מייד, אותו יפרו המצרים כי

לצערנו. הוכיחה,
הסכם תמורת הגדול ההישג את הנס על הממשלה העלתה אז גם
מטוס "שום פנטום. מטוסי לישראל תתן ארה"ב – האש הפסקת
הפסקת הסכם על תחתום ישראל אם התעלה, בשמי לטוס יוכל לא
את יקדמו המצרים כי ואמר המשיח מלך שליט"א הרבי זעק האש"
ומה התעלה בשמי לטוס יוכל לא שלנו מטוס ושום שלהם הטילים
נותנת שארה"ב מטוס כל שכנגד אמר, מלבד, וזאת המטוסים? יועילו

תנאי... כל וללא ערב למדינות כמה פי נותנת היא לישראל,
מנוגד אלו דרישות על המו"מ ניהול שעצם למרות כי לציין, יש
ממשיכים כולו, היהודי בישוב ישירה פגיעה ומהווה בשו"ע להלכה
שותפים הם בכך כאשר ברה"מ, לתמוך והדתיות החרדיות המפלגות

כולו. היהודי לישוב גורמים שהם העצומה לסכנה פעילים
ישראל ארץ כי המשיח, מלך שליט"א הרבי להוראות מלא ציות רק
זכות ולשון אומה לשום ואין בלעדית ישראל לעם שייכת לגבולותיה
לטירור, עידוד מהווה השטחים על מו"מ על הדיבורים עצם וכי עליה,

ה"י.
הרבי אומר ולרגיעה, לשקט תביא הערבים כלפי חזקה יד רק

המשיח. מלך שליט"א

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

א פרק בכורות הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ה-ז פרקים צרעת טומאת הלכות

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טו פרק

א-ג פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו פרק

ז-ט. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מצוה ובר מילה ברית

הזמן עם לחיות

ובתורתו בה' המאמין שיהודי יתכן לא
ויתן כאלו לענינים שותף ושלום חס יהיה

תתבטל שהממשלה עדיף זה ולפי כזה. לענין חתימה
יהודית... ממשלה תהיה תשנ"ב)ולא שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

תתבטל ש"קשהממשלה בליל כסלו כ' התוועדויות לקיים
התפילה לאחר מיד

החסידים יערכו שבת", קבלת "שטורעמ'דיקע "לאחרי
דכ"ף להתוועדות כראוי התוועדויות", "שטורעמ'דיקע

כו'. שאת ביתר - ואדרבא כסלו...
ה'תשד"מ) וישב ש"פ (מתוך

ביו״ש בניה

מילה ברית
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נוספים: ופרטים תור לקביעת
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בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות

מאנ"ש רבנים בהמלצת

שונות: מסיבות גב כאבי
ש.) (אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה בחודש טיפולים שלושה "...אחרי

וראייה: עיניים בעיות
לאחר מניתוח. ניצל התשע בן בני המנתח הרופא לתדהמת .."

ל-6/6" מ-80/6 השתפרה ראייתו נברו ד"ר אצל טיפולים ארבעה
ע.) (עומר

פוריות: בעיות
ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ובעלה) (ליאת במיומה: מוכח טיפול
נעלמה חודשים, שלושה ואחרי מיומה לי "היתה

ע.) (אורה לחלוטין"

הביטוח בעסקי וגאולה משיח

המלעיגים מפני יבוש אל
שלומד מה על ממנו שמלעיגים כאלו שיש כותב

הקדושה. תורתנו לימוד בישיבה
ערוך שולחן הד' חלקי כל שהתחלת ידוע וכבר

מפני יבוש ש"אל הענין הוא שלהם והיסוד
ואדרבה וברמ"א, בטור שם עיין המלעיגים",

סוף, לדבר אין הרי מהמלעיגים מתרשמים באם
שקבלו ומעת וכו' מטה למטה ח"ו ומתדרדרים

עליהם הלעיגו סיני, הר במעמד התורה את ישראל
אלא חז"ל, במדרשי וכמבואר העולם אומות

ויתעלה יתברך בהשם באמונתם חזק עמדו שישראל
וכל העולם מנהיג גם והוא התורה הנותן שהוא

וכמו ומשפחתו, האדם של פרנסתו גם ובזה עניניו

את "הזן התורה, מן שהוא המזון, בברכת שמברכים
שמזה וברחמים", ובחסד בחן בטובו כולו העולם
וקיום התורה בלימוד שהוספה פשוט, וגם מובן

אדם. של במזונותיו לזה כשצריכים מוסיפה המצות
ו׳תקנ) (מאגרת

חופתו תחת החתן מעלת
חתן אשר פולין, חסידי בפי אימרה היתה שגורה

למלא למעלה הוא רצון עת בחופתו, בעמדו
מאמרי בכמה זה לייסד ויש אז, לבבו משאלות

לו מוחלין החופה ביום אשר ומהם ז"ל, רבותינו
שבעת והעיקר למלך, דומה שחתן עוונותיו, כל על

שאז מקדם, עדן בגן ליצירך אותו, מדמין החופה
(מה מלואו על ועולם הדעת עץ חטא קודם היה הרי

דוקא לאו זה הרי הראשונים טעמים לפי כן שאין
וק"ל). החופה, תחת העמידה בעת

ו׳תקנו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מהזווית מוכר הוא רבים, עבור קדמי. צחי
לאמיתו אך שלו, הביטוח סוכנות של הפרסומית
סיפור הוא קדמי, צחי הרב של סיפורו דבר, של
על לחלוטין. שגרתית בלתי שליחות של חיים

הוא הרבים בזיכוי העניפה לפעילותו הרקע
מספר:

שלימדוני יקרים, להורים חולון בעיר נולדתי
הקשור בכל אך לזולת, ועזרה נתינה על הרבה
בי השקיעו הורי דבר. ידענו לא ומצוות לתורה
ללמד הקפיד מאד אבי מושגיהם. עפ"י ובאחיי

אהבתי גבוהה. הכי ברמה שחיה האחים כל את
הייתה זו מידה לימים והמים. הים את מאד
לנושא הקשור בכל עבורי גדולה למסייעת

את ללמד דאג אבי כשגדלנו, טהרה. המקווה
לעבוד אותנו והכניס ופרנסה מקצוע כולנו

בביטוח.

אז כבר החל הניצוץ
חינוך במסגרת ללמוד זכיתי שלא למרות

לדלוק. אז החל כבר שהניצוץ כנראה אך תורנית,
בכל עצמי, את זוכר הנני קטן, ילד בהיותי עוד
להתמודד יכולתי שלא בבעיה שנתקלתי פעם

ככה ומבקש פינה לאיזה פורש הייתי אתה,
שהוא ידעתי יתברך. מהשם עזרה פשוטה בשפה
הסתדרו. ודברים נענה הייתי היחידה, הכתובת

יותר, עוד אצלי התחזקה זו הנהגה יותר, מאוחר
במקומות תדיר די באופן לבקר נהגתי כאשר

הגאולה לזירוז להתפלל מנת על בארץ, הקדושים
והשלימה. האמיתית

כמה נהגנו לחב"ד, שלי ההתקרבות בתקופת
אצל חסידות בשיעורי להשתתף מחולון חבר'ה

עיר ים בבת חב"ד בית מנהל ציק זמרוני הרב
בזיכוי לפעילות, רציני דחף לנו נתן זה הגאולה.

לפעילות לסייע נהגתי תקופה באותה הרבים.

עבודתו שלצד שאבו יצחק ר' ידידי של העניפה
הפעיל בת"א, הכרמל בשוק פרחים בשיווק
במרכז ומשיח גאולה דוכן הפרטית ביוזמתו
בהנחת הרבים זיכוי שכללה פעילות השוק.

יותר ומאוחר "הגאולה" עיתוני חלוקת תפילין,
ועוד. קודש שבת נרות עלוני הגאולה", "שיחת

השוק, במרכז שם דווקא להגיע ב"ה, זכינו
הגאולה, בבשורת שנפגשו יהודים לרבבות

לפגוש. חשבו שהם האחרון במקום

לגמזו המעבר
שע"י גמזו למושב מחולון עברנו מסויים בשלב

חב"ד לבית שם נעשינו טבעי-חסידי באופן לוד.
במקום להתפלל משהתחלתי פנייה. לכל המקומי

לגברים. טהרה מקווה בישוב אין כי התברר
שלי הקשר בגלל אולי מאוד, לי הפריע הדבר
שחייבים החלטתי עכ"פ מילדותי. עוד למים
בישוב. לגברים מקווה להקים השי"ת בעזרת

שליט"א הרבי של הקדושה ברכתו קבלת לאחר
לדרך. יצאנו המשיח, מלך

כל על להתפלל נסעתי הבנייה להתחלת במקביל
התפילה מקום ברוסיה. נשיאינו רבותינו ציוני

אביו לוי'ק ר' האלוקי המקובל אצל היה האחרון
שם בביקורי המשיח. מלך שליט"א הרבי של

רגעים באותם מיוחדת, פנימית התרגשות חשתי
לויק. ר' ע"ש יקרא שהמקווה החלטתי

אירועים של ארוכה מסכת החלה ואילך מכאן
שאכן המקווה הקמת לאחר קצר זמן מופלאים.

לקבל ניסית בדרך זכינו לוי'ק, ר' ע"ש נקרא
זכינו כבר ובאמצעותו לו, שמיוחס קידוש גביע

עקרות וחתונות, שידוכים גלויים. לניסים
לאחר שתיכף מעניין ישועות. והמון שנפקדו

המושב מתושבי אחד חלם המקווה, הקמת
לטבול בא לא הוא מדוע ששאלו לוי'ק, ר' את

!? שלו במקווה

במשרד גם
זו בשליחות חשוב פן
העיסקית. הפעילות
לנצל משתדל "אני

שנוצרים הקשרים את
עבודתי במסגרת

יהדות להפצת בבטוח,
בשורת ופרסום

אנשים בקרב גם הגאולה,
לזה. נחשפים היו לא העסק שאילמלא ומוסדות

כבר הביטוח בסוכנות שלנו העבודה סביבת
תפילין הנחת מנחה, תפילת יש בצהרים למדה,

חלים בהם בימים קצר. ושיעור שזקוק למי
כסלו, ט'-י' השבוע כמו חב"דיים, תאריכים

בהתוועדות יחגוג שבמשרד יודעים, כבר החבר'ה
שליט"א הרבי להתגלות "לחיים", ואמירת קצרה

ממש. בקרוב המשיח מלך

קדמי צחי ר׳

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

לייבר' קדמי על הגשר בו נפגשו ר' זושא ור' לייב ור' זושא ר' נפגשו בו הגשר על קדמי ר'

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

הגאולהמאירים את העולם באור הגאולה באור העולם את מאירים
החנוכה: חג פעילות לקראת

לילדים, עלונים הסברה, עלוני
"למהדרין", חנוכיה ערכות

חנוכה, דמי מהודרות, חנוכיות פוסטרים,
וענקיות מטר חנוכיות ושירונים, ברכונים

077-5123-770 להזמנות:

הבעש״ט בציון


