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בדרך כלל, מחלות נובעות מחדירת גורמים זרים 
לגוף. התפתחות המחקר הרפואי גילתה, כי ישנם 
מחלות בהם הגורם ההרסני אינו בא מבחוץ אלא 

הגוף תוקף את עצמו. "מהרסיך ומחרביך ממך 
יצאו". הקושי הגדול של המחקר הרפואי בתחום 

זה נבע, מאי המוכנות להכיר במצב אבסורדי 
שכזה, שחלק מהגוף יתקוף את הגוף עצמו. רק 

לאחר שהחוקרים הפנימו כי אכן תופעה אסונית 
כזו אפשרית, ניתן היה לחשוב על דרכי הריפוי.

גם מלחמות, כמו 
מחלות, הוגדרו בדרך 
כלל כסכנות קיומיות 

המגיעות מבחוץ, 
מהאוייב המזוהה 

כאוייב. אך מתברר 
כי אצלנו, המציאות 
עולה על כל דמיון 
וכיום עיקר הסכנה 

הקיומית של ישראל 
אינה האוייב הפלסטיני, 
המצרי או הסורי, אלא 
דווקא חבורת השלטון 

בישראל הממצה את 
שליחותה הציבורית, 
בההזדמנות של פעם 

בחיים לעשות "קופה" 
וכל השאר שילכו ל.. 

שדרות.

סיוט מתמשך
מי שאחראי להפקרת שדרות, נתיבות, אשקלון 
וישובי עוטף עזה, ומסכן את רבבות תושביהם, 

אינה אלא חבורת השלטון בישראל. החלטת 
הכניעה של הממשלה שלא להגיב לירי הטילים 
היא שהפכה את חייהם של חלק נכבד מתושבי 
מדינת ישראל לסיוט מתמשך. רבבות אנשים, 
נשים וטף, שנאלצים לחיות ברולטת קסאמים 

בין פעימות החרדה 
מרגע השמע אזעקת 
צבע אדום, ועד לרגע 

הפיצוץ המחריד.

השבוע, נרשם סדק נוסף חמור ביותר במערך 
הבטחוני של מדינת ישראל, כאשר לראשונה 

מאז ההתנתקות נסוג צה"ל שוב מגבול הרצועה. 
ושוב נסיגה ללא קרב. מתאם פעולות הממשלה 

בשטחים הורה על פינוי החיילים המשרתים 
במנהלת התיאום והקישור (מת"ק) הסמוכה 

למעבר ארז, לבסיס ג'וליס המרוחק כ-17 ק"מ 
מגבול הרצועה. החלטה הבאה להגן כביכול על 

התושבים  את חיי שהיא מפקירה החיילים תוך חיי
- וכי מה יעשו, ילכו 

גם כן לג'וליס? - 
החלטה זו יותר משהיא 
מגינה על החיילים, הרי 

שהיא מהווה עידוד 
לפלסטינים ומעניקה 

עוצמה למאבקם, 
עוצמה עליה לא חלמו.

אפשר לשנות
למעשה מהווה הנסיגה, 
הודאה נוספת במחדל 

התנתקות שהביא 
לקריסה הבטחונית 

המתרחשת לנגד עינינו. 
קריסה אודותה הזהיר 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח, עוד טרם 

לידתה של ה"אוטונומיה" והרש"פ. אלא שאם 
באותם ימים נדרשה ראייתו הנבואית המיוחדת, 
כדי לקבוע שמסירת שטחים לפלסטינים תהווה 
סכנת נפשות לישוב כולו, הרי שכיום זו מציאות 

יום-יומית מוחשית ביותר לצערנו, הנספרת 
בקסאמים, פצמרי"ם, גראדים ומשאיות תופת ה"י.
אבל, ביכולתנו לשנות את המצב ובהחלטה אחת 
- קבלת מלכותו עלינו. קבלת מלכותו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, שתתבטא בציות מוחלט 

להוראותיו הקדושות, לכלל ולפרט, הידור בקיום 
תורה ומצוות, לימוד תורתו והנהגותיו, לבקש את 

ברכתו והדרכתו באמצעות האגרות קודש, עדי 
הגאולה האמיתית והשלמה עכשיו ממש.

כרטיסי משיח 4 מליון
שלמעלה משלושה מליון     לאחר

כרטיסי משיח כבר חולקו בשפות שונות
שעבר  בשבוע לדפוס העולם, ירדו ברחבי

מליון כרטיסים נוספים.

לקראת פעילות שבועות
השבועות הפיקו  חג לקראת

האמיתית למען הגאולה באגודה
בכדי  דפוס, מוצרי של והשלימה שורה

ילדי ישראל לשמוע את  את להביא
הרבי  של עפ"י הוראתו הדיברות, עשרת

שליט"א. והשנה חידוש  המשיח מלך
צבעוני. להזמנות:  הסברה מרהיב, עלון

 077-5123-770

שבת שכולה משיח
   בהתאם להוראת הרבי שליט"א 

'כינוסי עריכת מלך המשיח בדבר
אחדות' לקראת מתן תורה, המסמל את 
"שבת  בעם, מתקיימת השבת האחדות

חב"ד. לתלמידי ישיבות משיח"

תשורות לשמחות
עונת החתונות הדפיסו  לקראת

השירון המפואר את ממ"ש הוצאה לאור
פרוס על 64 "שמחת הגאולה". השירון

מחדש  צבעוניים, נערך כרומו עמודי
רבים ומגוונים ופניני  שירים ונוספו

בגרפיקה  גאולה. השירון נסדר מחדש
להזמנות  חדשה. כריכה מרהיבה ועם

מרכז ההפצה: 077.5123.770

ביכולתנו לשנות את המצב ובהחלטה אחת - לקבל עלינו את מלכותו של הרבי שליט״א מלך 
המשיח, ציות להוראותיו הקדושות, לימוד תורתו, הליכה באורחותיו ובקשת ברכתו עדי הגאולה

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

השינוי היחיד
להצלת הכלל

40 שנה לשחרור העיר העתיקה, שניתנה במתנה מאת הקב״ה לעם
ישראל, ואינה בבעלותו של אף אחד אחר!

ולתמיד! - מאז ירושלים
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ראש כל עדת בני ישראל את  שאו
ב) א, (במדבר

במדבר, היא שבספר המצווה הראשונה
שלא  אלא  ישראל. בני  את  למנות    -
היה  ולמי  טעמה  מה לכאורה, מובן, 

בני ישראל? דרוש המידע על מספר
הוא ש"דבר שבמנין  ידוע אלא, שכלל 
שכן  ז),  משנה ג,  פרק  (ערלה בטל"  לא
את  מוכיחה   - נמנה  שהוא  העובדה

שלכן הוא נימנה. חשיבותו,
את  ולקבוע  לגלות,  הקב"ה ורצה
לתמיד, על כן הוא  ישראל חשיבות בני
הם  לעולם  שמעתה  כך  אותם,  סופר 
בקרב האומות, אלא יוכלו  בטלים אינם
ית'  לו  דירה  למלא שליחותם בעשיית 

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, דגלו (במדבר על  איש

הקב"ה, להם  אמר דגלו":  על  "איש
דגלים.  אתכם  עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא  וגו', איש על דגלו שנאמר
מדלג וגואל אתכם.  בזכות הדגלים אני
הנה  דודי ח) "קול ב, שנאמר (שיר השירים

(תנחומא ישן)זה בא מדלג על ההרים...".

יבוא לראות כבלע את ולא
כ) ד, ומתו (במדבר הקודש
שהיו רואין את כבודי על בעולם-הזה

לא  "כי  כ)  לג, (שמות  שנאמר  כלין,  היו 
לעתיד-לבוא,  אבל  וחי",  האדם  יראני 
נגלה  אני לציון,  שכינתי  כשאחזיר
אותי  רואין בכבודי על כל ישראל, והן
וחיים לעולם, שנאמר (ישעיהו נב, ח) "כי 

יראו בשוב ה' ציון". (תנחומא)עין בעין

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי
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שייכת התורה? למי

הוא,  התורה בקשר לקריאת פרשיות כלל ידוע
קודם  סיני' פרשת 'במדבר קורין ש"לעולם
תפלה),  הלכות עצרת (חג השבועות)" (רמב"ם

פרשת  של ומהטעמים שבדבר: שמה ותחילתה
לנו את העובדה שהתורה  "במדבר" מזכירים

נתנה ב"מדבר"!
ומדוע אכן ניתנה התורה במדבר? כדי ללמדנו, 
כדברי המדרש (ילקוט שמעוני), שהתורה "נתנה 
יבוא ויקבל". הרוצה כל במדבר... במקום הפקר
מקבלים את  השבועות אנו היות ובחג כלומר

להתכונן לקבלת  לדעת כיצד התורה, הרי שיש
הבנת העובדה שהתורה  התורה, וזה על-ידי

יבוא  הרוצה הפקר - "וכל במקום ניתנה
ויקבל".

הפקר, אבל שייך
שאין  מדבר - "מקום הפקר" - הוא מקום

בעלות, לא בעלות של יחיד, וגם לא של  עליו
שהיא בבעלות  רשות הרבים, רשות רבים (כמו
עליו בעלות יכול כל  הרבים), ובגלל שאין של
יבוא  הרוצה לבוא ולזכות בו, "כל שרוצה מי

ויקבל".
לכאורה, נתינת  שאלה: אלא שהדבר מעורר

היא לא באופן שהקב"ה  ישראל התורה לבני
לכל, היינו  בעלותו מן התורה והפקירה הסיר
עליו בעלות שכל אחד  כדבר שאין שנעשית
(ע"י פעולה של קנין),  בו לבוא ולזכות יכול

אלא אדרבה, נתינת התורה היא באופן ש"נתן 
שהתורה היא בבעלותם  תורתו", היינו, את לנו

בפעולה של  (ללא צורך ישראל של כל בני

מישראל, מגדול ועד  קנין). כל אחד ואחת
שייכותו  עתה, שמצד זה שנולד קטן, עד לקטן

ל"קהלת יעקב", הרי הוא יורש את הכל, כל 
לג, ד) "תורה  כולה כמו שכתוב (ברכה התורה

ואם כן  ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב".
מדוע ניתנה התורה דווקא במקום "הפקר"?

למעלה מהעולם ובעולם
הוא, שבתורה קיימות שתי דרגות  וההסבר

כלליות:
מאוחדת עם  שהיא למעלה בשורשה, א. כפי

למטה  יורדת הקב"ה. ב. התורה כפי שהיא
לעולם-הזה לפעול פעולתה כאן בעולם.

דרגת התורה  על והנה, "רשות הרבים" רומז
ושייכות לרבים, שישים ריבוא  שיש לה ערך

מישראל (כרשות הרבים שעוברים בה שישים 
כנגד שישים ריבוא אותיות התורה,  ריבוא)

ולכן היא מלכתחילה ברשותם ובבעלותם של 
("מורשה קהילת  ירושה של באופן הרבים,
דרגת התורה ששייכת לעולם,  זו - יעקב")

שבתורה". ועיקרה הוא בלימוד ה"נגלה
דרגת  על ואילו מדבר, "מקום הפקר" - רומז
דרגה  על משייכות לעולם. התורה שלמעלה

כולא חד" (זוהר  נאמר "אורייתא וקוב"ה זו
לבעלותם שייכת עצמה אינה ג), שמצד חלק

של הרבים, אלא שהקב"ה מפקירה (כביכול), 
ש"כל הרוצה  רשות (זכות וקנין) ועי"ז נתן
הינה  ויקבל". דרגה זו שבתורה לקבל יבוא

רזין דרזין שבתורה, זו  דרגת הסוד, עד לדרגת
החסידות. פנימיות התורה - תורת

כשהתורה תצא
הפקר - כדי  במקום לכן ניתנה התורה במדבר,
קבלת התורה,  של לרמז שהשלימות האמיתית
דרגת התורה שלמעלה  את גם כשמקבלים היא
שכדי שיוכלו לקבלה  משייכות לעולם, לגמרי
דוקא. אותה במקום הפקר צריך הקב"ה לתת
ותכלית השלימות של נתינת התורה במקום 

חדשה  תהיה לעתיד לבוא, ש"תורה הפקר
מאיתי תצא": "מאתי" - תורתו של הקב"ה 
ולכן  משייכות לעולם, לגמרי ממש שלמעלה

ידי זה ש"מאתי  על נתינתה לעולם היא
מרשותו של הקב"ה,  (כביכול) תצא", שיוצאת
וכפי  יבוא ויקבל", הרוצה שמפקירה כדי ש"כל

והשלימה. שיהיה בגלוי בגאולה האמיתית
תנש״א) בהר-בחוקותי שיחות (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
במדבר פרשת

במדבר

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

¯Ï‡Ë 'שיחי ÍÏÓÈÏ‡ ·˜ÚÈ 'הת

נצח" ה"דידן לרגל
כל ברכות  להתקיים שימשיכו רצון, ויהי
כלל  מלך המשיח, בתוך שליט"א הרבי

האמיתית והשלימה בגאולה ישראל,

לזכות
¯˙Ò‡ ˙Ò‡ ורעייתו ·˜ÚÈ 'למשפחת ר
¯'ˆÏ Ï„ÚÓ ÌÁÓ 'הבן הת לבוא

בקשרי השידוכין עב"ג
 „·ÎÂÈ ÏÊÈÈ¯ ‰˘Â˘

È˜Ò·Â‚ÊËÒ ‰ˆ¯˙Â ÒÁÙ 'בת ר
עד בנין עדי - יהא ביתם

מזל טוב ברכת



לצבי אברהמי מנתיבות לא
חסרים סיפורי מופת, בכל

חסידית, הוא מפתיע  התוועדות
מופת  את המשתתפים בסיפור

בדרך כלל קשורים  שאירע לו, טרי
שלו,  ל'משאית הגאולה' הסיפורים

ענק של  מודבקות תמונות עליה
הרבי שליט"א מלך המשיח (כתבה 

האחורי). בעמוד נרחבת
לפני זמן  לו הסיפור שלהלן, אירע

מה, עוד בתחילת היכרותו עם 
עולמה של חסידות חב"ד. באותם 

שבכל  ימים הוא התחיל ללמוד
להוועץ ולבקש  יש צעד בחיים

הרבי  של ברכתו את מקודם
שליט"א מלך המשיח:

אותו סיפור,  "למעשה, בעקבות
למדנו אני ורעייתי, את כח ברכתו 

הרבי שליט"א מלך המשיח,  של
מדבריו, אחור לא  וש"דבר אחד

ריקם"... ישוב
אשתי הייתה אז בחודש הרביעי 
להריונה, אלא שלפתע היא חשה 

שקיים סיבוך מסויים. 
למרפאה, ושם  פנינו

בבדיקות שנערכו השיבו 
לנו, כי כעת מאוחר מידי, 

ועליה לעבור תהליך 
רפואי על מנת לפתור 
את הבעיה, ולשחרר 
אשתי מסיבוכים  את

נוספים...
הבשורה,  מייד עם קבלת
שמבחינה רפואית  הבנו

התקשרתי  הרבה, לעשות לא ניתן
בקשר  הייתי חב"ד איתו לחסיד
רציף הרב יצחק ינקוביץ תושב 

הוא, ובמספר מילים  אף נתיבות
הרופאים  מסקנת על לו סיפרתי
והטיפול הרפואי שעלינו לעשות.
ברכת  את שיבקש ביקשתי ממנו

הרבי שליט"א מלך המשיח למהלך, 
מספר  והוא אכן חזר אלי לאחר

'אור ירוק'  ואמר כי יש לנו דקות
לביצוע הטיפול וברכה.

עוד לא הבנו עד  רגעים באותם
כמה נצטרך את הברכה.

לפתע  והנה, חלפו יום-יומיים
להרגיש שלא בטוב,  רעייתי החלה

ל-42  עד טיפס ועלה חומה
מעלות. מיהרתי לקחתה לרופא, 
שניסה לייצב את המצב, באמרו 
מיוחד", תוך כדי  "אין זה משהו

שהוא נותן לה כדורים מסויימים 
לקחת. שעליה

והחלטנו לנסוע  התייעצנו במהירות
הרפואה, ולהבדק בצורה  לבית

מיון. יותר בחדר יסודית
היססתי, ולמרות  לא גם הפעם

שבת,  שהיה מדובר בערב
שכתב  יצחק, התקשרתי שוב לר'

לרבי שליט"א מלך המשיח, וקיבל 
תשובה חיובית לנסיעה.

ניסו  לבית הרפואה, כשהגענו
הרופאים לפטור אותנו בטיפול 

להשלים את התהליך  שהיה אמור
מספר  ואכן למשך קודם. בו החלה

ואנו  התייצב מעט, שעות המצב
השבת במעקב  את לעשות התכוננו

בבית הרפואה.
החום  מספר שעות שלאחר אלא,

פנתה אלי  שוב, אשתי טיפס
ברכה  ואמרה "אולי ננסה לבקש

לאחד  אולי נפנה מרב אחר?
פוקד בעבר?" אותם היית מהרבנים

שכבר  שאני, אלא
הספקתי לשמוע על 

הרבי  של עוצמת ברכותיו
שליט"א מלך המשיח, 
נחרצות כי אני  השבתי

מבקש רק את ברכתו של 
המשיח! מלך

הזמן שנותר  את ניצלתי
עד לשבת, והתקשרתי 
יצחק שהודיע  שוב לר'

לי על תשובות מעודדות 
מהרבי שליט"א מלך המשיח. 

וזאת  התזקתי בבטחוני הגמור,
הקרובות הועברה  למרות שבשעות
ל'טיפול נמרץ' כשריאותיה  אישתי

מלאים מים.
היססתי לרגע,  לא ימים, כל אותם
ברכותיו  והכרזתי שוב ושוב, שעם

הרבי שליט"א מלך המשיח  של
שהכל יסתדר. בטוח

יצחק  ר' מספר ימים, הגיע לאחר
והודיע לי "אנחנו עושים  למחלקה,

כאן?  כאן ועכשיו שיעור תניא".
שאלתי, אך  המחלקה?" באמצע

הוא כבר החל בשיעור.
משעת השיעור  והלא יאומן קרה,
מהפך מוחלט במצבה של  הסתמן

אשתי, ובתוך זמן קצר היא הבריאה 
לספר לכולם על  ולמדה לחלוטין
מה"מ. הרבי שליט"א של ברכותיו

ועמי נס שהקב"ה הראה ה'מזל' היה
אין להם  רצו לקחת! שהרי לא הארץ

ועל דרך זה יש  בחירה, הם מתנהגים כפי שצריך ..
צריך  אצל היהודים, אבל הוא לגמרי בחירה חופשית

תש"מ) בחיים"! (יו"ד כסלו לנצל את זה ל"ובחרת

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ם" י בחי "ובחרת
חדשות בשבילכם יש לנו

באתר הגאולה: כעת
מהארץ והעולם חדשות ודיווחים

העולם משיח וגאולה מרחבי ידיעות
שונים בנושאים מדור וידאו

www.hageula.comwww.hageula.com

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות
F16 מטוסי  שמונה  תשמ"א.  השבועות  חג  ערב  של  אחה"צ  בשעות 
"עציון" מזרחה. 90  משדה התעופה שישה מטוסי F15 המריאו בלוויית
הגרעיני של עירק הושמד. סכנה קיומית לישוב  חלפו ו"תמוז" הכור דקות

לכך, הוסרה, ב"ה. הרבה מעבר היהודי בארה"ק ואף
השאר  ובין זה,  סודי למבצע  הנוגעים  רבים  פרטים עם השנים, התבררו
דרך מי שליווה את המבצע  נחשף כי ציר התשובות לאותן שאלות עובר
שליט"א מלך המשיח. נפעל להצלחתו - הרבי ואף דאג שכולנו שלביו לכל

לפני  פרשת בחוקותי תשמ"א, כשבועיים הקדושה משבת להלן משיחתו
הפצצת הכור. בתרגום חופשי.

תלכו  "בחוקותי את "בכל הזמנים צריך שיהיה
וקיום  התורה  לימוד  תשמורו"  מצוותי ואת 
אחת-כמה-וכמה כשהמצב בעולם  המצוות, ועל
משנה  גרוע נעשה  וזה  עכשיו  שהוא  כפי  הוא 
עברו  לשנים ביחס גרוע  כעת המצב  לשנה.
ובימים  ובשבועות  בחודשים  גרוע נעשה  והוא 
שהיה בשבוע  גרוע מכפי וכעת הוא האחרונים.

שעבר ובחודש שעבר, רחמנא ליצלן.
יהיה מחר! מה גרוע וגרוע ולא יודעים המצב נעשה

שכל, ניתן להעריך על- על-פי הנוהג מישהו עם בשעה שיש עסק
יעשה מחר ובמילא להזהר מפניו. ולהניח מה הוא פי שכל

- משוגע  מכך עם נורמלי או גרוע לא עם אבל בזמן שיש עסק
יעשה מחר: להעריך מה הוא - אי אפשר

יפול במוחו  איזה שיגעון במוחו יכול להעלות נורמלי אינו אדם
יכול להזהר מפניו. הוא אינו של המשוגע ולכן

נורמלים  לא אנשים סביבנו שישנם  הוא  ומצב  המעמד  היום 
לעשות, ואי אפשר להעריך מה  יודע מה יכולים שאינני ומשוגעים,

אפשר להזהר מפניהם. אי יעשו ובמילא הם
בגדול, הוא לא יכול היה לעשות  להזיק לעשות פעם כשאחד רצה
ולתכנן ולהציב מישהו  וכמה, צריכים להתאסף כמה לבד, היו זאת

וכו'  בראש

נס - כלום שלא קורה כל יום
שדי  ומשוגעים  נורמלים  לא  אנשים  שישנם  הוא,  המצב היום 
וחורבן בכל העולם  ולהביא בכך הרס באחד מהם שילחץ על כפתור,

יזיק. לא זה - היות וזה שבת תפתח פה" אבל ר"ל! "אל
במדינות  או המלכות באפריקה ומשוגע אחד ויחיד שיושב על כסא
הרי הוא  - המלכות יושב על כסא שאינו אחרות או אפילו אחד
לחיצה,  בכפתור,  וללחוץ  הכפתור  נמצא בו  למקום  להתגנב  יכול

העולם!! כל את ביתו אלא את רק לא שדרכה הוא יהרוס ויחריב
צריך אם כן לעשות משהו, כדי למנוע זאת.

להזיק!  חונכו הם איזה חינוך?! לחנך את אותם האנשים? ללכת
לחנך  להזיק. ואפילו אם יהיה אפשר - הוא דרכם וטבעם וחינוכם
רחמנא- לעולל,  יכולים  הם מה יודע מי  בינתיים  אבל  - אותם

ליצלן!
ויום בחסדו של  מדרך הטבע לגמרי, כל יום למעלה פשוט נס, זה

קורה דבר! הקב"ה, שלא

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אייר  פרק ליום
שאר יג.           הלכות פרק
הטומאות                 אבות

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

הל' עדות פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק יא-יג.

פרק יד-טז.

פרק יז-יט.

כ-כב. פרק

א-ג.                           הל' ממרים פרק

כה

כו

כז

כח

כט

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

דבק בברכה

צבי אברהמי

הכפתור... יכול ללחוץ על הוא



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

תחשוב טוב בכבישי הארץ
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בעמו ישראל״ ״הבוחר
צחות  מענינא דיומא, ובפרט בידעי כי כבודו אוהב

וכמה  ומליצה ולשון נופל על לשון, הנה בהכנס כמה
מאחינו בני ישראל לקלחת הבחירות, ומתאים 

רואה  שאיש מישראל שמכל ענין לתורת הבעש"ט
בעבודתו לקונו  מוסר השכל עליו ללמוד - שומע או
רצון שילמדו מכל שכן וקל וחומר מהבחירות: - יהי

ודם, אף על פי כן  בוחר שאינו אלא בשר ומה
בעיניו,  חן למצוא משתדל הנבחר (בכח) בלב ונפש

בגשם והן ברוח לא  טרחה והתאמצות והן וכל
תידד  ושנתו תקשה לו, ועד שלא יערב לו כל מאכל

נבחר בפועל, מעיניו ובלבד שיהיה
בעמו ישראל  וכמה בהנוגע להבוחר על אחת כמה
בשעת מתן  (- ובפרט שהוא) באהבה, כמו שהיה

אינו דין שיתנהג באופן האמור וכהנה וכהנה  תורה,
נבחר באמת... - למצוא חן בעיני הבוחר ולהיות

ז׳תרמה) קודש כ״ק אדמו״ר שליט״א מלך המשיח, מאגרת (אגרות

כלים לשפע לבנות
ההתקדמות  נעם לי לקרות בסיום מכתבו על דבר

התקדמות  שתהי'ה ויהי רצון להבנינים בהנוגע
כהנה  והולך אמיתית זאת אומרת באופן דמוסיף
הוא על דרך המבואר  והרי בעניני אנ"ש וכהנה,

הבשר (פנימיות)  שכשמתרבה בחז"ל בהנוגע לצבי
דידן  (חיצוניות) שבנדון ממילא העור בדרך מתרבה

הנדרשים והרחבת המוסד. ענין הכספים זה הרי
הרי זה  ירחא תליתאי לפני שבת מברכין ובעמדנו

בברכה בלשון הרב . . לקבלת התורה  הזמן לחתימה
ז׳תרמו) (מאגרת ובפנימיות. בשמחה

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הרבי שליט"א מלך  מתשובותיו, עונה באחת
לאשה שכתבה לו, שסובלת ממחשבות  המשיח

"בעת  הרבי, של להתבונן בתמונתו - לא טובות
אשר גם  שמרגישה חלישות רצונה הטוב, ותזכור

רועה אמיתי של ישראל, מסתכל  הוא, בהיותו
זו..." בה בשעה

הרבי שליט"א מלך המשיח  של ואכן, תמונתו
לאחת מהדמויות המבוקשות ביותר על  הפכה

רבים תלויה תמונה  העם, בבתים שכבות כל ידי
שכזו, ובסקר מיוחד שנערך לא מכבר. התברר, 

הינה  המשיח הרבי שליט"א מלך של כי תמונתו
בארנקי עם ישראל. ביותר התמונה הנפוצה

לצבי  אחת מהיוזמות המפתיעות בתחום שייכת
צידי משאית  אברהמי (49) מנתיבות, שעל

ההובלות שלו תלויות כרזות ענק "תחשוב טוב 
הרבי שליט"א מלך  של טוב" לצד תמונות יהיה

המשיח.

מהפך בקריירה האישית
צבי, מפתיע לא פחות: "עד  של האישי סיפורו

באחד  שנים ניהלתי מפעל לסלטים, לפני כעשר
תושב  חסיד חב"ד הימים פגשתי בבית הכנסת,

למצב העסקים  העיר, ר' ליאור מלכא, ששאל
שיש לי במפעל,  וכששמע על ה"הכשר" שלי,
ל"הכשר"  נמרצות כי עלי להחליף לי הודיע

אותי  מהודר ללא פקפוקים. מה שהוביל
לענף אחר בו לא קיימות בעיות  לעבור להחלטה,

הכשרות. קניתי משאית להובלות".
במקביל, באותה תקופה, הוא מחליט להצטרף 

אותם מוסר ר' ישראל  בעירו לשיעורי החסידות
עולם חסידות חב"ד.  את ליפש. כאן הוא מגלה

ניתן  "הופתעתי מאוד, לא הייתי רגיל לכך שהכל
בקשה לקבלת תמורה. בחב"ד  או ללא כל צפיה
מלאי מזומנים". שאין בידו מי גם שווים כולם

מגמה חיובית בעסקים
המיוחדת התחיל בהתוועדות  סיפור המשאית

בקיץ  בגאולה חג תמוז, שהתקיימה בי"ב
האחרון. "יצאתי מההתוועדות, ולפתע פנה אלי 

בנו של ידידי יצחק ינקוביץ,  הבחור שמוליק,
הרבי  של גדולה תמונה דעתך לשים באמרו: "מה

שליט"א מלך המשיח על המשאית?"
האמת היא  מייד בחיוב. השבתי היסוס ללא

המיידית, אך אני שהוא קצת הופתע מתגובתי
זאת, ללא דחיות, ואמרתי  נחוש לבצע הייתי
לגודלה של  המדבקה, שתתאים את לו תכין

מייד. מוכן להדביק זאת המשאית, אני
מספר ימים, יצאתי לסיבוב ראווה  וכך, לאחר

מקום נעצרים האנשים  כשבכל בשכונות נתיבות,
הרבי שליט"א מלך  של ומביטים על תמונתו
המעודדת אותם. מבטים המלווים  המשיח,

נסיעותי מאז. את באופן תדיר

התמונה, גיליתי שינוי חיובי  הדבקת אגב, מאז
פרנסתי לא  ואם עד אז, של ממש בעסקי,

סוגר  הייתה מצויה בשפע, הרי שמההדבקה אני
בקצב שאפילו אני משתאה לפעמים. עסקאות

למהר  מספר צבי - נצרכתי - באחד הימים
במיוחד, כדי להספיק ולהביא לאימי שתחי' 
בנסיעתי  שוטר שהבחין אך מכשיר רפואי,

סימן לי לעצור בצידי הכביש. תוך כדי בדיקת 
הרבי  של הרשיונות, הוא מבחין בתמונה הגדולה

שליט"א מלך המשיח, ומייד התרכך והסכים 
שומע ממני  לפני שהוא לא הקנס. על לי לוותר
ה"אגרות קודש" והזמנה אישית  על שיעור קצר

לבוא ולכתוב בעצמו.

משיח בדרך...
מרגשים עם  רגעים

המשאית לא חסרים, 
לפני חודשייםי  כך אירע

כשנכנסתי ליישוב ליד 
ואני  אשדוד לפרוק סחורהי

אישה מבוגרת כבת  רואה
עוצר ורואה  המסמנת לי לעצור. אני מיד 80
ומתחילה לבכות  שהיא נשענת ע"ג המשאית

עזרת וממשיך לעזור לי  "רבי כמה בזעקות
אותך"... ולמשפחתי. סוף סוף אני רואה

במקרים רבים, התמונה גורמת לאנשים לפתוח 
אותה אני מנצל להחדרת בשורת  בשיחה,

מפיץ מאות תמונות  הגאולה, ומידי יום אני
הרבי שליט"א מלך המשיח". של ומדבקות

פניה  קיבל בימים אלו הת' שמוליק ינקוביץ
מבעל משאית, אשר ביקש אף הוא  נוספת

להצטרף ליוזמה ולקשט גם את משאיתו (בגודל 
בעלי משאיות המעונינים  9 מ') בשלטים דומים.

להצטרף ליוזמה ולפרטים: 050-4122-870

(עומד עליון) לצד  בהדבקת המשאית: צבי אברהמי
(עומד תחתון מימין) הפעילים ור׳ יצחק ינקוביץ

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

משאית הגאולה
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