
כסלו י״ט הגאולה חג
שיחולו כסלו וכ' י"ט הגאולה חג ימי
של גאולתו ימי את מציינים השבוע,
בעל זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
חסידות ומייסד ערוך והשולחן התניא
לכלל למועד שהפכו אלו בימים חב"ד.
חב"ד, מוקדי בכל מתקיימות ישראל,
מתקבלות בהם חסידיות התוועדויות
בהפצת והוספה טובות החלטות
האמיתית הגאולה לזירוז החסידות
חלק. ליטול מוזמן הציבור והשלימה.

באירופה משיח קונגרס
גם יארח בלונדון משיח בית
ה-20. האירופי משיח קונגרס את השנה
ימשיך כסליו י"ד בליל יפתח הקונגרס
וישלח, בפרשת משיח' שכולה ל'שבת
ב'באנקט' קודש שבת במוצאי ויסתיים
מלך שליט"א הרבי פני לקבלת מפואר,

המשיח.

וגאולה ניסא פרסומי
ההפצה מרכז של היוצר מבית
חג לקראת יוצרו ממש, - הקודש בארץ
חנוכיותלהדלקותמרכזיות שלל החנוכה,
עם חנוכיות להזמין ניתן מקום. בכל
ועד ממטר החל והגאולה, החג שלטי
שלל בנוסף מטרים. מארבעה למעלה
המתאימות להדלקות, מיוחדים אמצעים
ידי על המתקיימים ההמונים לאירועים
בהם המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי

ישראל. בית המוני משתתפים

טובות חדשות

בלימוד טובה "לשנה

החסידות ובדרכי החסידות

ותחתמו" תכתבו

מדוייקים לדור, מדור עוברים שונים פרטים
אדמו"ר של מאסרו את המתארים בתכלית,
חג בימי לשיחרורו ועד זלמן, שניאור רבי הזקן,

השבוע. שנציין כסלו י"ט-כ' הגאולה

הלשנה בעקבות שנגרמה למרות המאסר, סיבת
הרי מתנגדיו, ידי על לשלטנות שהועברה
דין שבית רוחנית קיטרוג סיבת מצד שהגיעה
שיגרתי לא בביקור ניתן לכך ביטוי מעלה. של
הגיעו כאשר שיחרורו, לפני המאסר, תא בתוך
ממזריטש המגיד רבותיו דרקיע, מהיכלות לבקרו

(ביקור טוב. שם והבעל
רוחני היותו עם זה
גשמי, ביטוי קיבל
שאדמו"ר כך כדי עד
מבנו ביקש הרש"ב
שיבדוק הריי"צ הרבי
המאסר בתא בביקורו
מקום שם יש האם
לעמוד אנשים לשלשה
אמרו הם כאשר יחד).
היא מאסרו סיבת כי לו
חסידות שמפרסם מפני
ענינים גם כולל ברבים,
הסוד. שבתורת כמוסים
אדמו"ר אותם שאל
יפסיק האם הזקן

כי לו אמרו החסידות, תורת את לפרסם מעתה
מותר כי בשמים נפסק כשכבר מעכשיו, להיפך,
ויתגבר ימשיך הרי ברבים, חסידות להפיץ לו

החסידות. לימוד בהפצת

תורה מתן
לראות ניתן הגאולה, בעל של תורתו בדברי ואכן,
למאסר עד אם דבריו. בשפע העצום השינוי את
שיחרורו, שמעת הרי ובצמצום, בקיצור היו
היה החסידות לימוד

ביותר. נרחב באופן

הזקן אדמו"ר של יחסו
זה, למאסר מלכתחילה

עימו. הקורה בכל ומחליט השולט הוא כי הראה
לא שבת, ערב יום חצות בשעת כאשר לדוגמא
האסירים מרכבת את לעצור השומרים הסכימו
עיכובים נגרמו פלאי שבאופן הרי הובל, בה
בכך להודות הוכרחו החיילים שגם עד שונים,
לאורך הדרך בצד לעמוד רשותו את ולבקש
מלכתחילה היתה למאסר, הליכתו השבת.
החסידות להפצת ולהביא לפעול כדי בהסכמתו

לכן. קודם שהיתה מכפי ביותר רחב באופן

החודש בין משווה המשיח, מלך שליט"א הרבי
חודש הקיץ, של השלישי
ניתנה כידוע בו סיון,
השלישי לחודש התורה,
בו כסלו, חודש בחורף
תורת את לקבל זכינו
שגם וכפי החסידות.
לעבור צריכים היו אז
מנת על במצרים תחילה
כך התורה, את לקבל
של מאסרו גם פעלה

הזקן. הרבי

הכל את סיימו
שהמשיכו אלו, מאמצים
כל ידי על שאת, ביתר
ועד נשיאנו, רבותינו
המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל השביעי, לדור
אנו בו לשלב להגיע כדי נועדו החסידות, להפצת
הבירורים", עבודת "נסתיימה כאשר כעת, אוחזים
קיימים אינם בעבר קיימים שהיו ההפרעות כל
ב"עבודה עוסקים אנו וכעת במציאות, עוד

בעולם". בפועל ההתגלות להביא מיוחדת

בהתוועדויות יחד נתאסף הגאולה, חג בימי
"גוט לרעהו: איש נאחל מקום, בכל המתקיימות
ודרכי החסידות בלימוד טובה לשנה יום-טוב!
שזוכים והעיקר ותחתמו", תכתבו החסידות
מלך שליט"א הרבי של הגעתו מר" ל"אתי כבר
כשכל חוצה" מעינותיך "יפוצו בזכות המשיח

לגאולה. מוכן העולם

ההתגלות להביא
בעולם בפועל

את לקבל זכינו בחורף השלישי בחודש גם כך תורה, למתן זכינו סיון חודש בקיץ, השלישי שבחודש כפי
המשיח. מלך שליט״א הרבי פני את לקבל רק לנו נותר בעולם, העבודה כל לאחר כעת החסידות. תורת
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ביטול לאחר ביצהר, לביתו בשובו זארוג, נריה התקבל שמחה בריקודי
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו ורעייתו אברהם גיל ר' למשפחת
שפינדלר
הבת להולדת

שתי' שרה שטרנא ה' בצבאות החיילת
הרחבה מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו ורעייתו בן-ציון אלתר חיים ר' למשפחת
פרישמן

הבן של המצווה בר חגיגת לרגל
שיחי' שניאור ברוך הת'

זמן של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

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

17:16 16:01 ירושלים

17:17 16:17 תל-אביב

17:15 16:08 חיפה

17:19 16:19 באר-שבע

17:14 16:11 ניו-יורק

לה' והיתה - עובדיה חזון :
כא). - א א, (עובדיה המלוכה.

להתפעל שלא סימן

מלך דבר

וישלח פרשת
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

03-658-4633 טלפקס
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

נמצא הנשה" "גיד לאכילת האיסור מקור
בעקבות בירכו, נפגע יעקב כאשר – בפרשתנו
מעבר את שעבר לאחר המלאך, עם מאבקו
את לאכול ישראל בני על נאסר ומאז – יבוק
יעקב עם הקב"ה שעשה לנס זכר הנשה", "גיד

עשיו. של משרו כשהצילו

זכר שעושים לכך שהסיבה מסבירים המפרשים
ניסים הרבה שהיו (למרות זה למאורע דווקא
היא זכר) נקבע לא מהם אחד אף ועל לאבות,
יתפעלו שלא ישראל לבני מרמז זה מאורע כי
במשך עשיו של זרעו עם להם שיקרו מהצרות
זרעם יאבד שלא בטוחים ושיהיו הדורות,

לעולם.

פרטית השגחה
להבין: וצריך

רק אינו הנשה" "גיד את לאכול האיסור קביעת
יעקב, של בירכו המלאך נגיעת של לפרט זכר
שאומרים וכפי לו, שקרה הנס לכללות זכר אלא
שעשה ונס יעקב של גבורתו "לזיכרון המפרשים
של ההצלה לכללות רמז שזהו (ועד הקב"ה", לו
עושים וכאשר עשיו), של מזרעו ישראל בני
למאורע דומה יהיה שזה צריך הרי למשהו, "זכר"
יעקב של לנס הזכר מדוע כן, ואם שמזכירים.

– הנס כללות מתוך אחד בפרט דווקא מתבטא
על נקבע ולא – יעקב בירך המלאך של הפגיעה

שאירע? יותר כללי משהו

הפרטית שבהשגחה ההסבר בהקדים יובן זה דבר
יותר עוד – ישראל בני על הקב"ה שמשגיח
ובריה: בריה כל על שמשגיח ההשגחה מאשר

שסברו ישראל חכמי כמה היו טוב, שם הבעל עד
פרטית בהשגחה עולמו על משגיח לא שהקב"ה
כללית. בצורה רק אלא ובריה, בריה כל על
הפרטית שההשגחה וחידש בא טוב שם הבעל
כולל בבריאה, ופרט פרט כל על היא הקב"ה של

והחי. הצומח הדומם,

העולם נברא בשבילי
בין הבדל קיים הבעש"ט שיטת לפי גם אך
לבין הבריאה, כל אצל הקיימת פרטית ההשגחה
בני על הוא ברוך הקדוש של הפרטית ההשגחה

ישראל:

פרטית בהשגחה מושגח העולם שכל למרות
ובחירתו רצונו עיקר מקום מכל הקב"ה, ע"י

נברא בשבילם כי ישראל, בבני הוא הקב"ה של
זאת, לעומת הבריאה. של התכלית והם העולם
"אמצעי" רק הם שבעולם הנבראים שאר כל
הקב"ה של הכוונה נשלמת שבאמצעותם

העולם. בבריאת

הנבראיםהיאבהתאםלמעלתם ההשגחהעלשאר
תכלית את משמשים הם כמה עד – וחשיבותם
קיימת לכך שבהתאם ישראל, בני – הבריאה
משא"כ הקב"ה. מאת פרטית השגחה עליהם
של התכלית שהם מכיוון הרי ישראל בני אצל
היא עליהם הקב"ה של ההשגחה הרי הבריאה,
הקב"ה של הבחירה מצד כולם אצל שווה באופן
דבר כל כי ופרט פרט כל על היא וההשגחה בהם,

הבריאה. לתכלית נוגע – קטן הכי גם –

שווים כולם
יעקב של הנס של ה"זכר" למה מובן זה כל לפי
כיוון המאורע, של אחד פרט על דווקא נקבע
בני על הקב"ה של ההשגחה מתבטא שבזה
ישראל, בני על משגיח הקב"ה כאשר ישראל:
של הכוונה לשלימות נוגע ופרט פרט כל הרי
יחד ביותר החשובים והפרטים העולם, בריאת
הקב"ה ידי על ומושגחים שווים הערך פחותי עם

שווה. בצורה פרטית בהשגחה

יעקב של להצלתו זכר עושים כאשר ולכן,
הפרט על הזכרון את קובעים כללי כה במאורע
משגיח שהקב"ה מודגש בזה כי דווקא הפעוט
הוא קטן הכי פרט שכל באופן ישראל בני על

וחשוב. עיקרי עניין

(148 ע׳ ל׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



פרומר שמואל הרב עם
ביאליק קרית צדקנו, משיח מדרש בית משפיע

אמלוך" ל"אנא הרצון את לעורר
השנה "ראש לקראת הכנה ימי הם אלו ימים
ראש יום לקראת וכמו כסלו י"ט - לחסידות"
כך אלול בחודש לכך מתכונן ישראל שעם השנה

אלו. בימים כסלו לי"ט להתכונן אנו צריכים

כי הזקן אדמו"ר של אימרתו ומפורסמת ידועה
זמן - בשדה" ש"המלך זמן זהו אלול חודש בימי
מקבלו והוא המלך אל לגשת אחד לכל מיוחד גילוי
מהווה לי" ודודי לדודי ה"אני וכו'. יפות פנים בסבר

השנה". "ראש הגדול היום לקראת הכנה ימי

הרצון מסתלקים חשיכה, עם ראש-השנה ערב בכל כי בחסידות, מבואר
– העולם על ולמלוך עצמו את ולצמצם להשפיל הקב"ה של והתענוג
לגמרי מובדל הוא בה לדרגה הקב"ה, של לעצמותו כביכול, ומתעלים,
ראש ליל של (שינה) וה"דורמיטא" הסילוק עניין זהו העולמות. מעניין

השנה.

המלך אצל לעורר - ה"מלכות" את לבנות עלינו השנה ראש ביום
השם דבר את ולהמשיך והתענוג הרצון את לגלות למלוכה, הרצון את

העולם. בריאת לקיום

בקול פנימית, בצעקה לצעוק מהותינו, בכל לבקש אותנו מחייב זה
כולו העולם על "מלוך אנא... תרועה, - שברים - תקיעה פשוטה, קרן
כל על כללית עול בקבלת מלכותך, עול את אנו מקבלים - בכבודך"
למלכותך ונזכה אמלוך", "אנא - עצמי ברצון תתעורר אנא המלך, ציווי

פעלתו. אתה כי פעול כל וידע משלה, בכל

-לגאולה השנה ראש
הרצון פנימיות את נעורר - לחסידות השנה ראש כסלו י"ט ביום כך
מעיינותך יפוצו ידי "שעל החסידות תורת הפצת מטרת של והתענוג
כבוד ונגלה ונצחית העיקרית המטרה המשיח". מלך מר אתי חוצה
מלך שליט"א הרבי בהתגלות גשמי בשר בעיני אלוקות לראות השם

השלישי המקדש בית המשיח

הבעל״ט כסלו י״ט שלישי ביום השם שבעזרת ונכון כדאי לכן

וטף נשים אנשים כולנו נתאחד

לגאולה בזעקה שעה, באותה העולם, בכל

בבוקר 10:00 בשעה אמריקה ביבשת

בערב 17:00 בשעה הקודש בארץ

בערב 16:00 בשעה באירופה

ונכריז:

כסלו, י״ט יום לחסידות, השנה ראש היום עתה, מצטרף/ת הנני
בכל וטף, נשים אנשים, שליט״א, ישראל בני אחינו כל עם יחד

דליבא: מעומקא נפשית, בקריאה תבל, רחבי

התגלות את עתה לראות רוצים אנו

המשיח מלך שליט״א הרבי ורבינו מורנו אדוננו קדושת כבוד

נאו! עכשיו, ממש, בפועל

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

מ'בית יצחק, יוני הרב מספר
מלאכי: בקרית משיח'

העיר, תושב פינטו, שלומי את
שנים. מספר מזה מכירים אנחנו
שאינה החיצונית חזותו למרות
המנין, מן כחסיד עליו מעידה
שגילה שמאז באדם, מדובר
הוראה לכל הציות חשיבות את

שליט"א מהרבי
המשיח מלך
הברכות, וצינור
צעד עושה לא
בלי בחייו אחד
ברכה שמקבל
ת ו ע צ מ א ב

קודש. האגרות

פעם מידי וכך,
לבית הוא מגיע
מנת על משיח

בנושא הברכה את ולקבל לכתוב
הפרק. על העומד

כשהוא חודשים, מספר לפני
החלו שתחי' דנית מור ורעייתו
בו הגדול הרגע לקראת בהכנות
התינוק את בקרוב להחזיק יזכו
שיתף הוא להם, להיוולד העתיד
עד עליהם שעבר מה בכל אותנו

מיוחד. רגע לאותו

בבדיקות החל הכל
הודיעו בהם שיגרתיות,
מזהים הם כי הרופאים
לאורך חמורה. בעיה
דיברו הם ההריון כל
שנוצרו רבות בעיות על
להתפתחות ומפריעות
התינוק, של התקינה
הם מסויים ובשלב
'זירוז' לעשות הציעו
אחרים. טיפולים לצד

את כך על שאל ששלומי כמובן
המשיח, מלך שליט"א הרבי
להתייעץ נאמר בה תשובה וקיבל
כבר ושהקב"ה הרופאים בדעת

טוב". "רופא שלח

חשבו הרופאים כל אמנם
אך הזירוז, את לעשות שכדאי
על ששמע אחד, רופא דווקא
שקיבלו והברכות התשובות כל
המשיח, מלך שליט"א מהרבי
דחיית לטובת הכף את הכריע

לנוח לבית אותם ושלח הזירוז
כרגיל... ולהתכונן

הלידה, תאריך לפני חודשיים
שליט"א לרבי שוב כותב הוא
ברכתו. את ולבקש המשיח מלך
להוציא הוראה הכילה התשובה
אדמו"ר של מאמר לאור
הרבי דובער, (רבי האמצעי
בשושלת השני

הנשיאות)

מספר בדקנו
ואז אפשרויות,
הרעיון עלה
מאה להדפיס
עם חוברות
תצר "אל המאמר
למרות מואב". את
המאמר של אורכו
דפים) (כמאה
לבית נסע התמהמה, לא הוא
עם משם וחזר אביב, בתל דפוס
נכתב כשבכריכה החוברות כל

ו"יחי". קלה ללידה ברכה

חשון, לי' באור כחודש, לפני
(בה לך לך פרשת שבת ערב
נולד הברית) מצות על קוראים

בן. טובה בשעה להם

היתה כמובן ההתרגשות
לאור במיוחד בשיאה,
הקודרות התחזיות
בכל אותם שליוו
האחרונים, החודשים
נוכחים הרופאים כשכל
בהתממשות לראות
הרבי של ברכותיו
המשיח, מלך שליט"א
ומהירה. קלה ללידה

את שבוע באותו כשלמדנו
כי לב שמנו מלכות" ה"דבר
הרבי לך-לך, של שיחה באותה
מפנה המשיח מלך שליט"א
תצר "אל ל...מאמר (92 (בהערה

מואב"... את

בשמחה שנערכה בברית
התינוק אבי הכריז והתרגשות,
ארי בישראל... שמו "ויקרא כי
שומעים כשכולם מענדל" מנחם
הרבי של ילד "זה כי ממנו
לאריכות המשיח". מלך שליט"א

איתנה. בריאות מתוך ימים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

כב. פרק מכירה. הלכות

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

כו. פרק

כז. פרק

כח. פרק

יג-טו. פרק תרומות. הלכות

א-ג. פרקים אלו. בפרקים מעשר.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

פרק אלו. בפרקים ביכורים. הלכות יג-יד. פרק
א.

ב-ד. פרק

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תצר" "אל קונטרס עם

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ב'מקרה'! לא זה
המשיח" לימות להביא חייך ימי "כל

פרטי בכל - עצמו יום ובכל חייך, ימי ובכל העבודה עניני "כל
המשיח" לימות ב"להביא חדורים להיות צריכים היום ושעות

ה'תשנ"ב) שרה חיי (ש"פ

היום את לפתוח
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי עם:

באתר: ראה בנושא להרחבה
www.hageula.com/study/law/15032.htm

מענדל מנחם ארי בנו עם שלומי

החוברת שער

פרומר הרב
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משיח פני לקבלת עולמי תניא שיעור

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חודש מסתיים - חסיד לכל מוכרת התופעה
וכך ל"שוב" הופכת ה"רצוא" תנועת החגים,
מתחילים חשון, תשרי-תחילת סוף באזור
ואיך מה - המזוודות" את "לפרוק איך לחשוב
האמתית הגאולה לזירוז בעולם עוד לפעול
מלך שליט"א הרבי והתגלות והשלימה
רמת-גן מאנ"ש צבי ירון ר' על גם המשיח?!
לקיים החליט והוא האלו, המחשבות עברו
בבני התניא בעל שברחוב בביתו תניא שיעור
המשיח, מלך שליט"א ולרבי שלקב"ה אלא ברק,

נוספות. תוכניות היו

צנועה התחלה
"אחד צבי, ר' מספר שיעור", לקבוע קל "לא
יום באותו או אחר ביום השני כזה, ביום יכול
כזה, בשלב בתניא נמצא אחד אחרת, בשעה
השיעור נקבע לבסוף וכיוצ"ב. אחר בשלב השני
כמה ב"ה ומגיעים בערב, שלישי לימי המיוחל
התחלתיים בשלבים שאוחזים ואנ"ש מקורבים
ענייני המון כוללים שלי שההסברים וכמובן

הדרך. על גאומ"ש

שיעור, לתאם שחוויתי הקושי בגלל שכן, מה
מוקלט שיעור – שיעור עוד ליצור החלטתי
לרשימת אשלח אותו היומי, בתניא אודיו בקובץ
להפצת שנברא כלי עוד בווצאפ, שאצור תפוצה
בימים מדובר משיח. ופרסום הגאולה בשורת
של שיעור הקלטתי חשון. אמצע שלקראת
קיבלתי מיד חברים. לכמה ושלחתי דקות כעשר
הצעות חיוביות, תגובות של הד בצורת משוב
ולהרחיב השיעור את לפרסם ונכונות שיפור

המאזינים. מעגל את

ענה והוא המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי
עמודים 7 של שיב-שיג עמ' א' בכרך במכתב

ובאותו התניא, בספר ופלפולים שאלות על
והוראה התניא על שאלה בו שיש מכתב עמוד,
כמובן בכך ראיתי השואל. בשם שאלות לפרסם
קצרים, יהיו שהשיעורים והחלטתי חיובי חיזוק
אוחזים שכן ובפשטות, לעומק ביאור עם אך
אחרון, בקונטרס מכן ולאחר הקודש, באגרת
אקליט שאלות, לשאול אפשרות שאתן וכמובן,

השואלים. בשם ואפרסם המענה את

אוצרות מגלים
נושא בלימוד ביליתי הקרובים הימים את
רלוונטיות ואפליקציות הקלטה מכשירי של
הבנתי התניא. בספר ויותר יותר ובהתעמקות
יסתפקו לא שבאנ"ש לדחוף גם הזדמנות שזו
לעומק, ילמדו אלא היומי, התניא את בלגרוס
מודעים טרם שאולי יהודים להכניס וגם
לבקש התחלתי לעניינים. חב"ד, חסידות לעולם
יהודי לכל הצעתי ובעצמי שיפרסמו, מחברים
היו התגובות להצטרף, ברחוב בו שנתקלתי

מאוד. חיוביות

שיש מצב נוצר שלושה, – שבועיים של זמן תוך
ישראל, שונות: ארצות מ-4 מאזינים מאות
שאלות, שואלים ואנגליה! אוסטרליה ארה"ב,
שיעורים. עוד על ושואלים חיובי משוב נותנים
- כגון באנ"ש, כולל תגובות, החזירו אנשים
בתניא ישנן אוצרות איזה ידעו לא כה שעד

בכלל.

מלך שליט"א לרבי שוב כתבתי זה, בשלב
שהתקבל, והמכתב ההתקדמות על המשיח
המכתב – מדהים פשוט שכג, עמ' טו בכרך
תניא בשיעור המשתתפים ל"השומעים מופנה
המשיח מלך שליט"א הרבי כאשר קדישא",
טוב מבשר מכתבם קבלתי "בנועם פותח:
קדישא תניא בספר מסבירות בפנים מהלימודים
ושביעת זי״ע נבג״מ זצוקללה״ה הזקן רבנו של
היא מה הסבר כולל ההמשך זה". משיעור רצונם
מצוה קיום אומרת "..זאת ולבסוף: רצון שביעות
מן ומהדרין דמהדרין באופן המקום רצון שהוא

המהדרין".

מלכות דבר גם
חותם המשיח מלך שליט"א הרבי המכתב את
ההפצה עם חיל" אל "מחיל להתקדם בברכות
החלטתי על-כן, וכו'. שיעורים לעוד ולהרחיב
ה'דבר ביאור של הקלטות גם להכין הבא בשלב
את להכין וכמו-כן הזו, בהפצה ולשלבם מלכות'
ואנ"ש למקורבים באנגלית היומי תניא השיעור

עברית. דוברי שאינם

זו, בימה מעל אנ"ש, לכל ושאלתי בקשתי
בכל השיעור בפרסום לעזור לשיעור, להצטרף
ומי מבצעים דרך ולמקורבים לאנ"ש העולם

הפעילות. הרחבת במימון לעזור שיכול,

+972543817738 ווצאפ להצטרפות:

במוסד מקשיים להתפעל לא
ישראל בני חינוך מוסד בהנהלת מתעסק אשר ...כותב
לו יש והמוסד שבשמים, לאבינו לבן המקרב באופן

וכו'. כספיים קישוים

הרמב"ן מכתב ידוע והרי אצלו, היא חדשה לא ובודאי
הדבר אין זה ובכל וכו', מחבירו יותר המקודש שכל
והמנהלים, המתעסקים של החזק ברצון אלא תלוי
ובלבד הקדש, טהרת על בנים בחינוך המדובר והרי
ז׳קמט) (מאגרת הלב. מן היוצאים דברים שיהיו

בשידוך התעסקות
חז"ל, הוראת ידועה הרי לשידוך, בהנוגע לשאלתו
שכמובן אף אבדתו, אחר המחזר כאדם להיות שצריך
בכלל אלה ובימינו ערוך, שולחן פי על צניעות בדרכי

בזה ההוראה בפרט, בישיבה שלמד לאברך ובהנוגע
אשה וגו' שקר שכתוב מה פי על בהעיקר להתענין
השי"ת הוא זיווגים המזווג ואז תתהלל, היא ה' יראת
ז׳קמט) (מאגרת הטפל. וגם העיקר מצליח

המעיינות בהפצת להוסיף
בהנוגע מכתבו בסיום שכותב שמה פשוט וגם ...ומובן
בסוג לא אפילו כלל מספיק זה אין המעינות, להפצת
לדבעי הוא קרוב פנים כל שעל למיעבד, כדבעי דלא
אודותם בהפעולות כן שאין מה שחסר, אלא למהוי
וראה בזה התחיל שהרי יותר, עוד גדול והפלא כותב,
ההתחלה, תקופת שעבר אומרת זאת בפועל, הצלחה
או ענינו, זה שאין מהלעומת-זה לפיתוים מקום ואין
רק לא וכנראה הצלחה, שראה מכיון לזו, דרישה שאין
ז׳קנ) (מאגרת וכמה. כמה גורע עוד אלא הוסיף שלא

צבי ירון ר׳

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

במזרח הגאולה הפצת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


