
הרמב״ם הילולאת
טבת כ' השבוע רביעי ביום
בן משה רבי של ההילולא יום חל
כמידי טבריה. בעיר 'הרמב"ם' מימון
להמוני כשירות במקום הופעלו שנה
לרבי לכתיבה חב"ד דוכני המשתתפים,
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
כמו קודש. מראות הקרנת וגם קודש
ידי על ומזון שתיה דוכני הופעלו כן
האלפים לטובת קרמר הרב השליח

להילולא. שעלו

בשיקאגו עוצמתית שבת
יום שבט, י' הבהיר יום לקראת
שליט"א הרבי של הנשיאות קבלת
ביוזמת בשיקאגו תתקיים המשיח, מלך
משיח. שכולה שבת קליימן, יוסף הרב
פרשת בשבת אי"ה יתקיים האירוע
,(1.28) שבט חודש ראש וארא,
רחבי מכל ופעילים שלוחים בהשתתפות
חלק הנוטלים בין וקנדה. הברית ארצות
הקודש, מארץ זמרוני ציק הרב באירוע:
מאוהיו קלמנסון דובער שלום הרב
בורנשטיין דוד אליהו הרב ארה"ב,
מענדל מנחם הרב איטליה, מבולוניא
טורין הרב אילינוי, מספרינגפילד טורין
השבת במהלך ועוד. שיקאגו אליעזר
שבעיר, משיח בבית התוועדות תתקיים
אי"ה תתקיים שבת במוצאי כאשר
בהשתתפות רבתי מלכה מלווה סעודת
האומנותי בחלק העיר. מתושבי רבים
הזמר יופיע וזמרה", שירה "ברוב של
לפרטים, פיאמנטה. אבי הרב החסידי,

.773.562.7918 קליימן: יוסף הרב

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

לרגל וגועשים רועשים החדשות אתרי בעוד
חדשים הצצות השחיתות פרשיות חשיפת
התרבות את בהפכפכותם ומאפיינות לבקרים,
שפרשת הרי בישראל, הממסד של השלטונית
המוחלטים האופי קווי את בפנינו מציגה השבוע

האמיתי. המנהיג של לדמותו

כאן, השלטונית התרבות של שבמרכזה בעוד
והעדפתה האישית התדמית על השמירה עומדת
בארץ היהודי הישוב להגנת התמסרות פני על

שפרשתנו הרי ישראל,
מסירות את מתארת
רבינו משה של נפשו
אחיו, למען ראשון, גואל
שמעולם כאלה עבור גם

הכיר. ולא ידע לא

לסבל שותף
ויגדל ההם בימים "ויהי
אחיו אל ויצא משה
משה בסבלותם". וירא
בבית שגדל כמי רבינו,
להמשיך היה יכול פרעה
מהגיבוי ולהינות
על שמירה תוך השלטוני,
מצרים". כ"נסיך תדמיתו

רבינו משה השלטונית, התרבות כללי כל כנגד אך
ישראל. בני לאחיו לסייע יוכל במה לראות יוצא

רואה "שהיה המדרש אומר בסבלותם", "וירא
עליכם מותי יתן מי .. ואומר ובוכה בסבלותם
נותן והיה הטיט, ממלאכת קשה מלאכה לך שאין
הסתפק ולא מהן. אחד אחד לכל ומסייע כתפיו
מן דם יורדות שהיו כתפותיהם כשראה אלא בכך
המכה. גבי על רטיה להם עושה והיה המשאות,
ואינם באשפות ומושלכים מתים שהם ראה
וקוברן. בהם מטפל ע"ה ומשה אותם קוברים

על למדנו לא ועדיין
תוך נפשו מסירות
ממש, חיים סיכון
נחשף שהדבר עד
איש "וירא בפרשתנו.

המצרי". את ויך מאחיו.. עברי איש מכה מצרי
וכפי ממש חייו את מסכן רבינו משה זה, במעשה
נשפט, הוא נחשף, האירוע כאשר קורה, שאכן

נס. בדרך רק וניצל להורג נידון

המנחה לקו זו, נפש מסירות נעשית ואילך מכאן
הכח את לו המעניקה נפש מסירות מנהיגותו. של
בסיום השי"ת, כלפי הנוקבת התביעה להצגת
הצלת לא והצל הזה.. לעם הרעות "למה פרשתנו:

עמך". את

מלכותו קבלת
מנהל שנים במשך
מלך שליט"א הרבי
מאבקו את המשיח
בטחון לשמירת הידוע
כשהוא ישראל, עם
עצם אשר מתריע,
מוכנות על הדיבורים
מסירת על מו"מ לנהל
מדינות, (שתי שטחים
שמגבירים הם ח"ו),
האומות לחץ את
הטירור, את מעודדים
"להיפך ומביאים
את והרגיעה". השלום
גורמים של ואיומים ביקורת חיצי ספוג מאבקו
על זה היה כאשר גם מנהל הוא ממשלתיים,
עיניו לנגד כולה. חב"ד ותדמית תדמיתו חשבון
בעם והכלל היחיד של טובתו ועומדת עמדה

ישראל.

כבר האמיתי, המנהיג של האופי קווי הצגת
לכולנו, להבהיר נועדה בפרשתנו, הסיפורי ברובד
תושיענו. לא ממשלה שום וטף, נשים אנשים
הרבי של מלכותו קבלת הוא היחיד המוצא
הקדושות הוראותיו ביצוע המשיח, מלך שליט"א
ומזוזות, תפילין בדיקת השאר, בין הכוללות
התניא ספר אחזקת התורה, בספר אות רכישת
בתורה הוספה רכב, ובכל בית בכל צדקה וקופת
נח בני מצות שבע הפצת טובים, ומעשים מצות
באי לכל הגאולה בשורת והפצת הגויים בקרב

ממש. בקרוב ההתגלות עדי עולם,

של האופי קווי
האמיתי המנהיג

במדינת מדיג׳ין בעיר חב״ד בבית תפילין בהנחת ישראלים תרמילאים
הלטינית. באמריקה הגאולה בשורת בהפצת נוסף מוקד קולמביה.

מדיג'ין טוב בוקר

את שמגבירים הם ח״ו), מדינות, (שתי שטחים מסירת על מו״מ לנהל מוכנות על הדיבורים עצם
מלכותו קבלת היחיד המוצא והרגיעה״. השלום ״להיפך ומביאים הטירור, את מעודדים האומות לחץ
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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

מיפעי מושקא וחיה מאיר חיים לר'
שיחי' יצחק יוסף בצ"ה החייל בנם להולדת
חב"ד, הר נחלת מיפעי אליצור ר' משפחת ולזקניהם:
(אפקה). רמלה מדוויל אברהם ר' משפחת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלו
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

נשמת לזכר
צבי מאיר ר' הרב הרה"ת הרה"ח

גרוזמן ע"ה מרדכי ב"ר
ה'תשע"ז טבת י"ז נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

  
   
    

    
    
     
   
   
   
   

     
   

ב) ב, (שמות טוב כי אותו ותרא

לטובים. מטוב טוב ויקבל טוב בא

"ותרא דכתיב משה, זה - טוב יבוא
טוב", כי אותו

ב) ז, (משלי דכתיב תורה זה - טוב ויקבל
לכם", נתתי טוב לקח "כי

קמה, (תהילים דכתיב הקב"ה זה - מטוב
לכל", ה' "טוב ט)

(תהילים דכתיב ישראל, אלו - לטובים
לטובים". ה' "הטיבה ד) (מנחות)קכה,

>

ד) ב, (שמות מרחוק אחותו ותתצב

נביאות, שבע מרחוק. אחותו ותתצב
מרים וכו'. דבורה מרים, שרה, הן: ואילו
הנביאה מרים "ותקח כ) טו, (שמות דכתיב

משה? אחות ולא אהרון" אחות

מתנבאת שהיתה רב: אמר נחמן רב אמר

עתידה ואומרת, אהרון, אחות כשהיא
ישראל, את שיושיע בן שתלד אמי
כולו הבית כל נתמלא שנולד ובשעה
ראשה, על ונשקה אביה עמד אורה,

נבואתך, נתקיימה בתי לה, אמר

אביה עמד ליאור, שהשליכוהו וכיון
היכן בתי, לה, ואמר ראשה, על וטפח

נבואתך?

בנבואתה מתאמצת הייתה זאת כל ועם
מה לדעה ... אחותו "ותתצב דכתיב
ומדרש) מגילה (מסכת לו". יעשה

>

יב) ב, (שמות המצרי את ויך

את שהכה עכו"ם חנינא: רב אמר
כה "ויפן שנאמר מיתה, חייב ישראל
המצרי את ויך איש אין כי וירא וכה
נח,ב) (סנהדרין וגו'.

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:42 16:27 ירושלים
17:44 16:41 תל-אביב
17:420 16:31 חיפה
17:45 16:45 באר-שבע

17:44 16:42 ניו-יורק
     

כג) כט ו- כז, (ישעיהו   
שבט חודש  
,5 שעה שישי ליל 

חלקים. 8 ו דק', 36
    

לגאולה מצרימה הבאים

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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

"ואלה שמות: שבספר הראשון הפסוק על
מתעוררת מצרימה", הבאים ישראל בני שמות
והרי הוה, בלשון הפסוק נוקט מדוע התמיהה,

עשרות למצרים הגיעו ישראל שבני מכיוון
לומר יותר מתאים לכאורה כן, לפני כבר שנים
באו אשר ישראל בני שמות "ואלה עבר, בלשון
באו"? וביתו "איש הכתוב: כבסיום מצרימה",

וכי מצרימה, "הבאים כך: על נאמר במדרש
משבאו להם היו רבים ימים והלא באים, היום

היה לא קיים היה שיוסף זמן כל אלא, למצרים?
עליהם נתנו יוסף מת מצרים, של משאוי להם
נכנסו יום אותו כאילו הבאים, לפיכך משוי,

למצרים".

בעבודת עבורנו ההוראה מהי להבין יש ובעיקר
אותו "כאילו - של זה מעניין הנלמדת ה'

של יחודה לנוכח ובפרט למצרים"? נכנסו יום
שכולנו והעובדה המשיח" "ימות - תקופתנו

צדקנו. משיח פני לקבל מוכנים עומדים

ראש״ ״לי אותיות ישראל
בשם ישראל בני נקראים כידוע הוא: וההסבר

ועם אלוקים עם שרית "כי על-שם - "ישראל"
על המצביע דבר כט) לב, (וישלח ותוכל" אנשים

ישראל. כבן יהודי כל של מעלתו

אור" ב"תורה המבואר עפ"י - מזה ויתירה

"לי אותיות "ישראל" הרי: הזקן, לאדמו"ר
הקב"ה, של כביכול ה"ראש" בחינת ראש",
נעשים "הם ישראל שבני היא כשהכוונה

שמציאותם כיון כביכול, ראש בחינת להקב"ה
ובלשון ית' ועצמותו מהותו עם ממש חד היא
ורבינו ממעל" אלוקה "חלק ב) לא, (איוב הכתוב

כשאתה "העצם אשר, "ממש", מבאר הזקן
בכולו". תופס אתה בחלקו תופס

הרי "ישראל" של זו לדרגה שבהתייחס ומובן
לשון - "מצרימה" לירידה מקום נתינת שאין

מיצר מלשון "מצרים" והגבלה, מדידה של
כפשוטו. "מצרים" ועל-אחת-כמה-וכמה וגבול,

מהאבות בירושה מקבלים
עם "שרית של המעלה ישנה יהודי שבכל כיון

עם (ועל-אחת-כמה-וכמה אנשים ועם אלוקים
נעשה יהודי שכל אלא עוד ולא ותוכל", מצרים)
של ה"ראש" שלגבי ובודאי "ראש", לי בבחינת
של עניין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי מלך

וגבול. מיצר

בהיותם אך ה"בנים" הינם ישראל, בני אומנם
שייכים ה"אבות" מדרגת שלמטה "בנים" בדרגת

האבות ענייני כל בירושה ומקבלים להאבות הם
- "ישראל" שבאבות", ל"בחור עד

כל בירושה מקבלים ישראל" ש"בני כיוון לכן,
האמיתית, מציאותם הרי שזו האבות ענייני

ביאתם כן ועל למצרים, כלל שייכות להם אין
כיון אצלם, חידוש של עניין הוא - למצרים

למצרים. שייכות להם אין עצמם שמצד

במצרים כשנמצאים גם הרי זו מבחינה
נכנסו יום אותו "כאילו זה הרי רבים", "ימים

למצרים".

לתקופתנו ההוראה
אלה, ולימינו לתקופתנו בנוגע ההוראה ולכן
והבטחון האמונה בתוקף לעמוד שעלינו היא

"פקד הבטחתו הקב"ה יקיים ומיד שתיכף
והשלמה. האמיתית בגאולה אתכם" פקדתי

שבדורנו, רבינו ממשה ששמענו לאחר ובפרט
ועומדים העבודה ענייני כל את סיימו שכבר

כמה אחת ועל צדקנו, משיח פני לקבלת מוכנים
ארבעים של השלימות גם שישנה לאחרי וכמה

לראות ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן שנה,
ג). כט, (תבוא לשמוע ואוזנים

את ולחזק לעודד היא, כיום העבודה ולכן,
שהקב"ה ההכרזה ע"י ישראל בני של רוחם

פקדתי "פקד ממש חדש באופן יום בכל אומר
ויש בא", זה "הנה צדקנו ומשיח אתכם",

תורה בקיום הוספה ע"י פניו את לקבל להתכונן
של ההילולא (בעל הרמב"ם כפסק-דין ומצוות,
אחת, "מצוה שע"י אלו) בימים החל טבת, כ"ף

לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע
והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות,

ה'תנש"א) טבת י"ט קודש שיחת (על-פי



המוהל הרב מספר צעיר, זוג ככל
מביתר, ישראלי מענדל מנחם
בה דירה שכרנו החתונה לאחר
כאשר מסויימת, תקופה התגוררנו
גם אחד יום להגיע מקווים אנו
שבנתונים למרות משלנו. לדירה
כיצד ראינו לא שלנו הכלכליים

לזה. מגיעים אנו

אור לראות התחלנו כשנתיים לפני
התפרסמו בעיר המנהרה. בקצה
של האפשרות אודות מודעות
הפרוייקט במסגרת דירה הגרלת
הבניה פרוייקט למשתכן", "מחיר

יחד השיכון משרד של
"טרקלין" חברת עם
בדירות מדובר בביתר.
בפרויקטים חדשות
מוכרת המדינה בהם
במחיר קרקעות
לקבלן מופחת,
את למכור שהתחייב
הזול במחיר הדירות
למפרט בכפוף ביותר,
על שנקבע המחייב

המדינה. ידי

שני היו דאז, הפרוייקט במסגרת
לזוכה שמאפשר האחד מסלולים.
של בתשלום דירה לרכוש בהגרלה
במחיר והשני בלבד, ₪ 250,000
מחיר כאשר ₪ 300,000 של
וכמה. כמה פי הוא בשוק הדירות

לזכאות האישור קבלת לאחר
הדירות. לשתי להגרלה נרשמנו
שליט"א מהרבי ברכה בקשתי
בעיקר והתכוונתי המשיח. מלך
יצאתי .₪ ה-300,000 של לדירה
יותר הגבוה שהמחיר הנחה מתוך

יותר. איכותית דירה על מעיד

באגרותקודש התשובהשהתקבלה
עסקה ה'תתי"ז, אגרת מ ע' ט"ז כרך
מלך שליט"א הרבי של בהנחיות
בהוצאות להרבות שלא המשיח
״אינו הגשמי: בתחום החתונה
עצמו את לדחוק הטעם כלל מובן
שתהיה בכדי מיוחדות בהוצאות
וכו׳...לבד גדולה חתונה דווקא
אלו והפרשות לצדקה, ההפרשות
שמבטיח כיון הוצאה, זה אין הרי
שתתעשר, בשביל עשר הקב״ה
ובהמשך וכו׳.״, בזאת נא ובחנוני

עד״. עדי ״בניין המילים צויינו

בולט היה הדירה לרכישת הקשר

הברכה לקבלת הכלי וגם ביותר,
לצדקה! מעשר לתת ברור: היה
לעשות רק עלינו שכעת הבנתי

לברכה. הכלי את

לזכות ובכוונתנו שהיות החלטתי
לזוכה שמחיר בדירה בהגרלה
יש אם אזי ,₪ 300,000 הוא
שליט"א הרבי בברכת בטחון לנו
מראש לתת שעלינו המשיח מלך
מהסכום המעשר סך את לצדקה
30,000 לתת שעלי והחלטתי הנ"ל

לצדקה. ₪

אשתי, עם דברתי
בתדהמה. שהגיבה
כעת ניקח "מהיכן
הראתי ."!? ₪ 30,000
הרבי תשובת את לה
המשיח מלך שליט"א
"ובחנוני לה ואמרתי
מבחן זהו בזאת" נא

שלנו. האמונה

הצעתי לבסוף
בפועל עכשיו שנתרום
ה' ובעזרת ,₪ 10,000
את ניתן אזי בהגרלה, כשנזכה ית'
שבסך כך 20,000 בסך היתרה
מהמחיר המעשר את ניתן אכן הכל
ונזכה במידה לשלם אמורים שאנו

עשיתי. וכך הסכימה היא

כל את מוסדות לכמה תרמתי
חלפו ש"ח. אלפים העשרת
התקשרה טרקלין וחברת חודשיים
בדירה בהגרלה שזכינו להודיע

(₪ 250,000 ה (של

והודנו עצומה בשמחה היינו
בחוש, ראינו הזכיה. על להשי"ת
מלך שליט"א הרבי דברי כיצד
נא "ובחנוני מתקיימים המשיח

בזאת".

אם בתחילה מאלפת. נקודה
בדירה שלנו הזכיה דבר היוודע
אי אולי לנו היו יותר, "הזולה"
חלפו שהם הרי הירהורים, אילו
שמיקום כשהתברר במהירות
מאשר יותר טוב ה"זולה", הדירה
שדווקא ובפרט היקרות" ה"דירות
של האופציה את יש זו בדירה
הקבלן עם ובשיחה הרחבה.
בדירה הבניה איכות כי התברר
הבניה מאיכות במאומה נופל אינו

היקרות. בדירות

הגאולה למען האגודה יו"ר ציק זמרוני הרב עם

ישחק בשמים יושב גויים? רגשו למה
בסימן הגאולה, זמן של נוסף תרחיש התממש השבוע, ראשון ביום
התכנסו צרפת בירת בפריז, ריק". יהגו ולאומים גויים רגשו "למה
הישוב של קיומו עם תגר שקרא בכינוס מדינות, ושתיים שבעים
על תגר שקרא כינוס ישראל. בארץ היהודי
תורת בתורתו שקבע ומנהיגו עולם בורא
ניתנה בשלימותה ישראל ארץ כי עולם,

ישראל. עם הוא עולם, לעם עולם לנחלת
זמירות נעים המלך דוד בנבואה העיד וכבר
על העולם אומות של כינוסם על ישראל,
של המלאה התגלותו שלפני ברגעים ישראל
מלכי יתיצבו גויים.. רגשו "למה המשיח: מלך
משיחו", ועל הוי' על יחד נוסדו ורוזנים ארץ
יושב ריק. יהגו "לאומים כינוסם: של הנלעגות התוצאות על וגם

למו". ילעג הוי' ישחק בשמים

הועידה צביעות
הדמים מרחץ החל מאז כי לציין יש המהלך, צביעות להבנת
אדם, בני אלפי מאות שם נהרגו שנים, כחמש לפני בסוריה
הפליטים מספר איש. מליון כ-2 ונפצעו וילדים נשים כולל
וערים נהרסו בתים אלפי מאות מליון. ל-6 מתקרב הסוריים
השלטון השתמש במהלכו דמים מרחץ לחלוטין. נחרבו שלמות
לכינוס מספקת סיבה היוו לא אלה כל כימי. בנשק גם הסורי
האסון כנגד נחרצות להתייצב והצדק", השלום "שוחרות מדינות

שם. המתרחש

בארץ הפלסטיני הטירור בגין הי"ד היהודים ההרוגים אלפי
שבעים את הביאו לא הם גם האחרונות, בשנים רק הקודש,
לקבלת להתכנס והשלום" הצדק "שוחרות המדינות ושתיים
נשים אנשים, אזרחים, כנגד הטירור, להפסקת הקוראת החלטה

וטף.

מדינות ושתיים שבעים של הסיפים אמות את זיעזע שכן מה
עם כנגד פריז" ב"ועידת להתכנס והשלום", הצדק "שוחרות
ושומרון. ביהודה יהודי ישוב של בנייתו המשך הוא ישראל,

מדהימה! צביעות

ממך״ ויראו עליך ה׳ שם ״כי
בשיחתו שנים לפני המשיח מלך שליט"א הרבי להם השיב וכבר
מזה להתפעל מה לו אין "ולכן, ה'תשמ"ג: הסוכות מחג הקדושה
ישחק" בשמים ש"יושב מכיון ריק", יהגו ולאומים גויים ש"רגשו
ש"יושב היא האמת אבל הצוחקים, שהם חושבים העולם [אומות
באופן היא ישראל בני של הנהגתם ולכן, ישחק"!], בשמים
האמור באופן מתנהגים ישראל בני וכאשר אריבער".. ד"לכתחילה
בשמים ש"יושב בידעם העולם, אומות מדברי להתפעל לא ..)
שחוק ימלא "אז היעוד לקיום ממש בקרוב זוכים אזי – ישחק")
אריבער". "לכתחילה - ואמלאהו" פיך ש"הרחב ובאופן פינו"...

מול טובה עצה המשיח, מלך שליט"א הרבי מציין נוספת בשיחה
את "ננתקה הפסוק על המדרש דברי עפ"י וזאת גויים", ה"רגשו
יד של לתפלין היא שכוונה עבותימו", ממנו ונשליכה מוסרותימו
צריכים - ריק יהגו ולאומים גוים רגשו כאשר - ראש של ותפלין
כי הארץ עמי כל "וראו נאמר עליה תפלין, במצות יתירה התחזקות
ידי על והשלימה האמיתית הגאולה עדי ממך", ויראו עליך ה' שם

לבב. לטוב שמחה ומתוך ממש בקרוב צדקנו, משיח

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ג. פרק ומזיק חובל הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

הנפש ושמירת רוצח הל'
א. פרק

ט-יא. פרקים ביאה איסורי הלכות

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים
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בזאת! נא בחנוני

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

ישראלי מנחם הרב

של והמדהים המרתק סיפרו

ברוכמן יעקב הרב
מאלפות והתוועדויות הרצאות

האמיתית לחירות עד החתחתים דרך על

050-875-9548 : טל'

הספר

שיניים בלי אריה



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

חב"דית כירורכגית מומחיות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השרון, מרמת קלטר אריאל ד"ר במקצועו,
לפה כירורגי מומחה שיניים, רופא הינו
עצם בהשתלות רב ניסיון בעל ולסת,
פנים כירורגיה בתחום מורכבים ובניתוחים
אישיותו את חושף הלבבי חיוכו ולסתות.
גילה אותו החב"די, החסידי הפן את החמה,
נעשה עת האחרונות, בשנים ויותר יותר

השרון. ברמת חב"ד מקהילת לחלק

"בהיותי אריאל. ד"ר מספר בברזיל", "נולדתי
בשם חב"די שליח לעירנו הגיע 8 כבן
להתמודד שנאלץ דוברובסקי, איצ'ה הרב
שרצה כנסת ובית קשה התבוללות עם
קישר אבי וכדו'. בשבת מיקרופון בהפעלת
הפרשה כל את למדתי 13 בגיל אליו. אותי
מסורתיים, הינו בקשר. ונשארנו וההפטרה,

להתחזק". החל אבי אח"כ

יהודי בית להקים
שסיים לאחר הקודש, לארץ עלה 23 בגיל
ההתמחות את בברזיל. האוניברסיטה את
כרם עין בהדסה עשה ולסת פה בכירורגיית

בירושלים.

היות הקודש, לארץ לעלות לי המליץ "אבי
לנוכח בפרט יהודי, בית שאקים ורצה
הצבאי שירותי את כהנים. שאנחנו העובדה
הכרתי ולסת. פה ככירוג השומר בתל עשתי
עברנו ב"ה. והתחתנו, עדי אשתי את
שקטה עיר השרון, לרמת חברים בעקבות
במרפאות שנים כמה עבדתי למרכז. וקרובה
הנשמה שאז אלא השומר, ובתל פרטיות
הכל. לי יש שמחד הרגשתי לצעוק. החלה
אשה שפיר, כלכלי מצב מעמד עבודה,

חסר. משהו .. אבל וילדים,

תנועת של לסמינר הוזמנתי זה בשלב
לבקר להתחיל החלטתי בסיומו "ערכים",
שזה חשתי לא עדיין הכנסת. בבית בשבת
את פגשתי יותר מאוחר הטבעי. מקומי
קצבי, זיו והרב משי-זהב אברהמי הרב
הצטרפתי כעת להתקרבותנו. רבות שעזרו

מקומי. שזה הרגשתי החב"די, למנין

השבת שמירת
עדיין הייתה השבת שמירת בתחילה,
התחזקתי. ה"מניין" בהשפעת אך חלקית.
שהחלטנו עד חדשים שמונה חלפו
הייתי לזמן מזמן המטבח. את להכשיר
פעם בכל אך אחרים, במניינים גם מבקר
החב"די, למניין שייך שאני מחדש נוכחתי
וההתוועדויות הנפלאים החסידות לשיעורי

החווייתיות.

הרב שעברה, בשנה השבועות חג לפני
לרבי איתו לנסוע אותי "הדליק" קצבי זיו
ימים לשבוע נסענו המשיח. מלך שליט"א
זה היה יורק. בניו חיינו בית - ל"770"

מרגעי אחד במוחש. אלוקות של שבוע
זה בשלב כהנים. בברכת היה השיא,
המשיח מלך שליט"א הרבי מוסף, בתפילת
לאפשר כדי שלו, התפילה מבימת יורד
את לברך לבימה, עלות הכהנים לעשרות
כן גם עליתי ככהן כהנים. בברכת הציבור
מברך אני "היתכן?! חושב שאני תוך לבימה,
התרגשתי המשיח". מלך שליט"א הרבי את

לדמעות. עד

שולחנו ליד עמדתי ההתוועדות, בשעת
קהל עבר ערבית תפילת לאחר הקדוש.
כעת ברכה". של "כוס לקבל האלפים
בשחרית בציבור תפילה עצמי על קבלתי

וחת"ת.

פועלת שהתוועדות מה
להוסיף משתדלים אנחנו חי דבר ככל
השתתפתי כשבועיים לפני ולהתקדם.
ב' חב"ד בכפר טבת ה' הגדולה בהתוועדות
על דובר במהלכה הלילה, לתוך שנמשכה
למחרת רבינו-תם. התפילין הנחת חשיבות

בל"נ, עצמי על קבלתי
בהנחתם. להתחיל
"מה במוחש ראיתי
חסידית שהתוועדות
אפילו לפעול יכולה
אינו מיכאל המלאך
רכשתי שם אגב, יכול".
האגרות כרכי 22 את
באמצעותם קודש".
להסתייע רק לא ניתן

לזכות לאחרים לסייע גם אלא אישית,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ועצת בברכת

ממש. ומיד תיכף ההתגלות עדי

טויטו) חיים (צילום: טבת ה׳ בהתוועדות קלטר אריאל ד״ר

מה״מ שליט״א הרבי אצל

הזולת עם קירוב פעולת
שבשמים לאבינו לקרבו הזולת עם לפעולה בהנוגע א)

ולמצותיו. לתורתו

מלימוד הפנוי זמנו כל מנצל מאתנו אחד כל שהי' הלואי
היו שאז האמורה, קדושה לעבודה הקבועים, שיעורים
מצוה מעשיית מבטל זה ואין ונפלאות, גדולות עושים

מצוה. גוררת מצוה המשנה פסק אדרבה אלא

שהוא השני', לשאלתו המענה ג"כ מובן הנ"ל ע"פ ב)
לימודו סדר מוחו, על כעול שמעיק ע"י ניערוועז
אופן היפך שזהו הענין על שנוסף וכו', פרטית עבודתו
דוקא להיות שצריך מקומות בכמה [שמפורש ה' עבודת
הלכות סוף ברמב"ם להלכה ונפסק לבב ובטוב בשמחה

מהנ"ל, ניערוועז להיות סיבה כל אין הנה לולב],

בלימודו, השיעורים לשמור ביום זמן ומספיק די כי
בניצול מועיל הנ"ל ואדרבה וכו' הפרטית לעבודתו

בקלות. שלומדם הענינים בקליטת כדבעי הזמן

עצה - הבטחון במדת וחזוק הדבור, לשמירת בהנוגע ד)
עליו נצב שה' איך ההתבוננות היא לשניהם, משותפת
קדישא תניא בספר כמבואר וכו' ולבו כליותיו ובוחן
הפרק מהתחלת פה, בעל ידע אשר ומהנכון מ"א, פרק
זה. על יחזור לזמן ומזמן המלך. תיבת שני לעמוד עד

עם לימוד סדר לו שיש מכתבו, בסיום ולשאלתו ו)
שהוא ברור שרואה אף עליו, מהשפעתו שירא אחד,
לספר אלו, כמו באופנים מהנכון לטובה. עליו משפיע
להכנס מבלי ומוסר חסידות בספרי שלמד מה לו
להמשיך שיש ודאי הרי כזה ובאופן לוויכוחים,

שלומדים. בהשיעור
ו׳תרכג) (מאגרת

 !"$%"!%&'()*+%)",'-."",.")",," /'&'

!"#$%&'()''*+%'#,&-'(./(('+% 0''*+1 234(3%5&+&(%#,+
06("#*$ !"#*$-71-&*#'#% #$(3+( &(%#, #*#- !"#5(1* !"#/#)*3

#31(-% 87.2.179 4:/*'6%*-:# #*#1*"(#%+:#-"##;''*
18:30+/*% !,:1*-& <'<- !4 2(/3*#1-&*# =5& !&.((1%

/0'-1'
2-(

 !"#$&'(.

)*+$*,- #'..

/#!0 *.'!)/*1*,.

/*.)&$' *2+) !)*#+.

#2&+*/03!)4'!5&26 !$#+.

)*+$6 !$*#+62!-&.
"#*$1"#.5(#3'(3(;3 <5#*3(+1(-> #&,(3.#&# <'#*)(5+?#$@ 7/*"!&0 !,)#!+(*#0 !(0!! 66

 !"#$ % '"'"!(  #%() *+!#  ,%)( 

 !"#$ &'( )'*+, 67 +"#-.( /01

www.hageula.com 23*456*7433 8/!9

*'&6#+ !2*+,6/!*
)*+$68#$294*#+

 !(0!! 66
 *:"&$6

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

משיח בפרסום קדמיר' קדמי ר'

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


