
סבא כפר חב״ד ישיבת
סבא כפר חב"ד לישיבת הרישום
שחיטה, לימוד מסלולי בישיבה בעיצומו.
וסמיכה כשרות השגחת סת"ם, סופרות
בארץ מוכרות תעודות עם - לרבנות
ומשפחתית, חסידית באווירה ובעולם,
מגוונות. ופעילויות היהדות, הפצת
אפרגון אבישי הרב - הישיבה ראש
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מצווה של שמחה
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
הימים' ב'תשעת מתקיימים המשיח,
מסכת סיומי מנחם-אב, מר"ח החל
גלי ומעל ישראל קהילות בכל עם, ברוב
הסיומים רדיו. תחנות במספר האתר
מצווה. של בשמחה להרבות כדי נועדו
ט"ו לתאריך עד ימשכו המסכת סיומי
מלך שליט"א הרבי כהוראת מנחם-אב,

חב"ד. מוקדי בכל פרטים המשיח.

חב״ד לקייטנות ב׳ מחזור
הנוער, ומועדוני הקייטנות מפעילי
ב' מחזור להפעלת אלו, בימים מתכוננים
במקביל, הקיץ. של החינוך מפעלי של
במוסדות הזמנים' 'בין פתיחת עם
ישראל גן רשת יופעלו התורניים
בדור ישראל ילדי לחינוך והקעמפים

הגאולה.

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

נוהגים כך עלינו. למקום טובות מעלות כמה
לאחת, אחת ולמנותם הסדר" ב"ליל לומר
מן לה'. להודות כדי המעלות, אותן כל את
טובות מעלות כמה נימנה אנו שגם היה הראוי
מהם. כמה עכ"פ כולם את לא ואם למקום,

בארץ אחר מקום בכל להתרחש היה יכול זה
ההשגחה אבל אחר, זמן בכל או הקודש
והמקום הזמן את בדווקא, בחרה העליונה
השלישי המקדש לבית הכי, הכי הקשורים

ממש. בקרוב שייבנה

הפיגוע, של להתרחשותו משמים שנבחר הזמן
נקבעליוםשישישעבר
של בתחילתם תמוז, כ'
השבועות" "שלושת
לט' בתמוז י"ז (בין
הכי הכי הזמן באב),

לחוץ!

הכי הזמן זה ואכן
אצלו למעלה לחוץ
את לבנות יתברך,
השלישי. המקדש בית
זמן היה זה בעבר
בית של החורבן
הראשון המקדש
בזמן וכעת והשני
הזמן זה הגאולה,
המקדש בית לבניין

השלישי.

המקדש מקום
העליונה ההשגחה ע"י הוא גם נקבע המיקום,
ייבנה בו, ורק ואך בו, אשר המקום הבית, להר

ממש. בקרוב השלישי המקדש בית

בכל מתרחש היה הפיגוע אם ספק, אין
שעות לאחר כמובן), (ח"ו בארץ, אחר מקום
לו היה לא ספורות,
איזכור. וכל זכר כל
מי היה שלא ובטח
לבית זה את שייקשר

השלישי. המקדש

והמקום שהזמן כך לידי הביא הסיבות, מסובב
את בעולם, יהודי לכל ויאזכרו יחד יחברו
את בשר בעיני רואים איננו שעדיין העובדה
בנוי כבר שהוא (הגם השלישי המקדש בית
עורר האירוע משמים). וירד ותיכף ומשוכלל
מתי! עד של הפנימית זעקה את יהודי כל אצל

שותק". והוא בהיכלו מרקדים "שועלים

בבת האירוע הציף ישראל עם בקרב רק לא אבל
בקרוב הבית בהר להתרחש שעתיד את אחת,
העולם, בכל ששודרו האירוע תמונות ממש.
מבין רבים בקרב מודע בתת או במודע עוררו

היעוד: לקיום הציפיה את האומות

הימים, באחרית "והיה
ה' בית הר יהיה נכון
ונהרו ההרים... בראש
הגויים... כל אליו
ונעלה לכו ואמרו
בית אל ה', הר אל
מציון כי יעקב.. אלוקי
ה' ודבר תורה תצא

מירושלים".

יגדלו המעלות
עוד לאירוע היו אבל
למשל כמו מעלות
מחדל של חשיפתו
ביותר. חמור בטחוני
של המצאם שבעצם ה' לחילול להכנס מבלי
(ה"י), המקום כמנהלי ועוד הבית בהר הערבים
כל ללא לעלייתם מקום שאין בוודאי אבל
אמל"ח להעביר שביכולתם כך בטחוני. בידוק
של הפקוחה/עצומה עינם תחת הבית, להר

והבטחון. המשטרה כוחות

עלינו המקום של הטובות המעלות ספק, אין
בפרט להעצימם, ביכולתנו ויגדלו, ילכו רק
ברמב"ם המקדש בית נושא לימוד באמצעות
מסכתות, סיומי עריכת וכן הנביאים ובדברי
שבוודאי המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת
והשלימה האמיתית בגאולה התגלותו, את יזרזו

הגאולה. שמחת מתוך ממש בקרוב

לפני הבית הר
הגדול השינוי
בלימוד בפרט להעצימם, ביכולתנו ויגדלו, ילכו רק עלינו המקום של הטובות המעלות
הגאולה לזירוז מסכתות סיומי בעריכת וכן הנביאים ובדברי ברמב״ם המקדש בית נושא

החוצה, ורץ כתיבתו את הפסיק סת״ם סופר שריפה, התלקחה בצפת השבוע
האש״ מתוך מדבר אלוקים קול עם ״השמע ונדהם! כתב מה גילה כשחזר רק

בצפת האש מתוך
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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

איילה יוכבד ומרת נחום יוסף ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל קליימן הכהן
שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל

ז"ל אפרים ב"ר אילנה מרת

אליהו
ה'תשע"ז תמוז כ"ב נלב"ע

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

נשמת לעילוי

   
     

   
   

    
   

   
    

     
   

   
   

   

יצאו אשר ישראל בני מסעי אלה
א) לג, (במדבר מצרים מארץ

יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה
מ"ב ומונה והולך גו'..." מצרים מארץ
ב"מדבר ישראל בני שהלכו מסעות (42)
"בערבות האחרון למסע עד העמים"
תיכף באים ממנו ירחו" ירדן על מואב
ישראל ארץ מערבה הירדן לעבר ומיד

והשלימה. האמיתית בגאולה
ה׳תשמ״ט) מטות-מסעי פרשת שבת (משיחת

אל . . לעבדיך הזאת הארץ את יתן
ה) לב, (במדבר הירדן את תעבירנו

לזרז היתה ראובן ובני גד בני של כוונתם
על והמורחבת השלימה הארץ ירושת את
הראשונה בכניסה עתה כבר שיתיישבו ידי
בארץ המזרחי הירדן בעבר גם לארץ
שלוש מאותן חלק המהווה ועוג סיחון

שמשה הסיבה זו לעתיד. שהובטחו ארצות
זו בהתיישבות ראה הוא לכך, הסכים אכן
הגאולה. בזמן השלימה להתיישבות הכנה
הגאולה) (פניני

במדבר) חומש (בסיום ונתחזק חזק חזק

לבית השייכים המספרים שפרטי לומר, ויש
מרומזים העתידה וגאולה העתיד המקדש
מטות-מסעי פרשת קורין שבו בהזמן גם
ספר על ונתחזק" חזק "חזק ומכריזים

רביעי:
דבית המעלה מרומזת - השבועות בג׳
השלישית, וגאולה השלישי המקדש
פרשת שקורין (בשנים הרביעי בחודש
תמוז) חודש של בסיומו מסעי מטות
(כ.. החמישי ובחודש הרביעית, גאולה -
בחודש מסעי מטות פרשת שקוראין

החמישית. גאולה - החמישי)
ה׳תנש״א) מטות-מסעי פרשת שבת (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:23 19:08 ירושלים
20:26 19:23 תל-אביב
20:27 19:16 חיפה
20:25 19:24 באר-שבע
21:08 20:03 ניו-יורק
       

    
א-ב) ד, - ד-כח ב, פרק (ירמיהו

אב מנחם חודש : 
חלקים. 14 ,10 שעה ב' ליל המולד:

שני ביום : 

עכשווית מצרים יציאת

מלך דבר

מסעי מטות פרשת
ב פרק אבות פרקי

מסעי מטות

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

בתכלית הינם שבתורה העניינים כל אשר ידוע
מקיפה בתורה, פרט בכל זה שדיוק כמובן הדיוק.
נקבעו שבו לסדר גם נוגע ובמילא פרטיה, בכל

שבתורה. הפרשיות

מטות-מסעי, פרשת בשבת בעמדינו זאת, לאור
הפרשיות שתי בין הקשר את להבין עלינו

שבת. באותה הנקראות

למרחב מהמיצר
שמו אשר טוב, שם הבעל תורת פי על זה ויובן
מהותו על מראה דבר כל של הקודש בלשון
שמות של עניניהם שנבין ידי על ולכן (=תוכנו),
הקשר את גם נבין ו"מסעי" "מטות" הפרשיות

הפרשיות. שתי בין

בני מסעי "אלה בפסוק, נפתחת מסעי פרשת
הרי מובן ואינו מצרים", מארץ יצאו אשר ישראל
"מרעמסס אחד במסע ממצרים יצאו ישראל בני
יציאה היווה הראשון המסע (רק לסוכות",
בהמשכו, באו המסעות שאר ממצרים, בפועל
ולא הקודמת, מהחניה יציאה היווה מסע וכל

ממצרים) נוספת יציאה

יציאתם אחרי היו מסעות ה-42 שאר כל
רבים? לשון "מסעי" כתוב ולמה ממצרים

ממצרים מסעות ה-42 ענין מובן אינו גם
(ארץ ישראל לארץ עד וגבולים) מיצרים (=לשון
יצאו אחד במסע כאמור שהרי ורחבה) טובה
היציאה ידי ועל וגבול) מיצר (=לשון ממצרים
(באופן מרחב של במקום במילא נמצאים ממיצר
אז להם), "התרחב" ממצר צאתם עם מיד מיידי
(ארץ למרחב שהגיעו עד המסעות 42 ענין מהו

ישראל)?

מאתמול יותר להיות
דור ובכל נצחית; היא התורה בזה: והביאור
היציאה להיות צריכה ואחת אחד כל אצל ודור,

ממצרים.

לכל והכוונה וגבול מיצר מלשון הינו מצרים
תורה מלקיים היהודי את המגבילים הענינים
העולם. מצד והן גופו מצד הן בהרחבה. ומצוות
בכל מצרים יציאת של הענין להיות צריך ולכן
גבוהה לדרגה לעלות צורך יש יום בכל כי יום

והמצוות. התורה בקיום יותר

תורה בקיום גבוהה בדרגה נמצא יהודי כאשר גם
הדרישה באה אליו גם קושי, שום ללא ומצוות
והגבולות מהמיצרים לצאת - ממצרים" "לצאת

של המרחב כי האתמול, של מהדרגה ולהתעלות
היום... של ה"מיצר" הוא אתמול

קשה מקל כמו
הכח את לו יהיה מהיכן לשאול יהודי יכול
הקודם, היום לגבי בקדושה יום כל לעלות
הקודמת הראשונה הפרשה בשם טמונה התשובה

"מטות". פרשת - ל"מסעי"

דוגמת ישונה בל ותוקף חוזק על מורה מטה
שמטה ועד וקשה חזק שהוא כפשוטו המטה
עוז "מטות הכתוב כלשון ושררה ממשלה מלשון
תוקף על מורה שברוחניות משלים" שבטי אל
שבעבודת שבנשמה. איתן בבחינת הנשמה וחוזק
התורה בקיום קשיים ישנם שכאשר הינו האדם
ותוקף בחוזק לעמוד מהיהודי נדרש אזי ומצוות
בתורה עבודתו את ולבצע הקשיים כל בפני
שהוא ועד בקשיים התחשבות כל ללא ומצוות
מגיע זה כח עליהם. השולט להיות הופך עצמו

המטה. של עניינו שבנשמה- האיתן מבחינת

יהודי כל על הפרשיות. שני בין הקשר וזהו
בכל הקב"ה את ולעבוד ממגבלותיו לצאת
את לקיים תהיה מציאותו כל אשר עד כוחותיו
אלא העכשווי במצבו להסתפק לו ואל ה' רצון
של ענינו זהו ליום. מיום עוד להתעלות עליו
האיתן - המטה מענין מגיע לזה והכח "מסעי".
שביהודי והתוקף החוזק שהינו הנשמה של
שלו מהמיצרים ולצאת להתעלות אותו הדוחף

המרחב. אל

תשל״ח) תשמ״ו, תשט״ו, מסעי מטות שבת שיחת פי (על



שליט"א לרבי ההתקשרות אפיק
ה"אגרות באמצעות המשיח מלך
ומגזרים. גבולות חוצה קודש",
זה את רואה בשטח, שנמצא מי
רפאל הרב יומית. היום בפעילות
טנק מפעיל מרחובות, קורקוס
איילון עמק באיזור חב"ד, ניידות
אחת על מספר לרמלה, מזרחית

בנושא. שלו החוויות

עם עמדתי חודשים, מספר "לפני
למחלף בסמוך המבצעים טנק
לשריון, יד מוזיאון ע"י לטרון
החיילים את תפילין בהנחת לזכות

באיזור. הנמצאים

רכב לידי עצר מסויים בשלב
בעל חרדים, זוג ובו
שאדריך ובקשו ואשה
להגיע כיצד אותם
ישראל". "מיני לפארק
שיחה, התפתחה מכאן
את הביעו הם במהלכה
מהפעילות התרשמותם
עושים. שאנו החשובה

גם בטנק לך יש "האם
שאל קודש?" אגרות
הבעל. לפתע אותי
אתם גם "בהחלט,
לטנק לעלות יכולים

"כן שאל. האשה" "גם ולכתוב.
בהחלט".

ועלו בצד רכבם את החנה הזוג
במה לך לספר "ברצוני לטנק.
כיצד אותנו שתדריך כדי מדובר,
בסיפורו. והחל הבעל אמר לכתוב"

בנתיבות. מתגורר הזוג כי התברר
את העלתה האשה מה, זמן לפני
אפשרות לבדוק לנסות הרעיון
נסעו הם אכן לירושלים. לעבור
טובה דירה ומצאו לירושלים
גם השווה לעמק הגיעו ואפילו
התמונה למרות הכספי. בנושא
חזרה בדרכם כשהיו כעת הוורודה,
איזה בלבם התעורר מירושלים,
והמהלך שיתכן מובן, בלתי חשש

נכון. אינו

אפשרות על שמחו מאוד הם לכן
הרבי בפני שאלתם את לשטוח

המשיח. מלך שליט"א

פועלים אזי שואלים, אם "אבל,
לאחר הבהרתי. לתשובה", בהתאם
את כתבו הם הסכימו, שהשניים
אדוננו" "יחי הכריזו שאלתם

ט"ז לכרך המכתב את והכניסו
רכח-רכט. בע' שנפתח

של הפתיחה מילות למקרא כבר
גמורה: בהפתעה היו הם התשובה
ימשיך באם דעתי. חוות ושואל .."
בעיר לדור לעבור שישתדל או בזה,
רבים". ה׳ יראי אנשים ובה גדולה

לעבור האם השאלה, ממש "זו
אנשים ובה גדולה "עיר לירושלים,

הבעל. אמר רבים", ה' יראי

שזיכתה כיון .." לקרוא: המשכנו
נשמע שקולו עליונה השגחה אותו
שנמצא... במקום ניכרת השפעתו
להעתיק עליו שאין לבד לא הרי
שם להתקשר אדרבה אלא משם,
לחפש ויותר, יותר
תחבולות עצות
לנצל איך ודרכים
ההשפעה במילואה

לו". שיש

הייתה התשובה
ביותר: ברורה
במקומו להישאר
יכולת לו שיש ובפרט

שם. להשפיע

הזוג, בני על ניכר היה
ברורה, כזו שלתשובה
עוסק הוא במה לשאלתי ציפו. לא
פועל הוא אכן כי התברר שם,
לחזקם בעיר, נוער בני עם רבות

ומצוות. תורה ביהדות,

ממשיך המשיח מלך שליט"א והרבי
שם: עבודתו חשיבות את להבהיר
ביחוד.. ובדורנו בתקופתנו "הנה
ממש, נפש פקוח של ענין זה הרי
כי הבא, העולם לחיי הצלה רק לא
הזה...". העולם לחיי הצלה גם אם

מרגש, ממש היה המכתב סיום
בעלת שהייתה האשה עבור בפרט
חזקה "ותקותי והיוזמה: הרעיון
יספיקו בכמות המעטות ששורותי
אותיות גם שימצא אלא עוד ולא ...
את ומאירות מסבירות מתאימות

תחי׳ לזוגתו הענין

לעיל, האמור על תסכים רק שלא
בהחזקת העסק על אומרת זאת
במסירה עתה במחנם היהדות
תשתף היא שגם אלא ונתינה,
והולך דמוסיף באופן בזה.. פעולה

ואור..". מוסיף

הכל את אמרה פניהם הבעת
ממש". "אלוקות

תמוז ג' - בעצרת (פצי) חן אמציה אלוף תת דברי מתוך
הניסים אחד אודות הגאולה, עיר ים בת של באמפי'

הנאום שנה. 50 לה במלאות הימים, ששת במלחמת הגדולים
הגאולה. באתר המלא

לרבין״! מחכה ״נאצר של הנס
מדובר לא מה שמשום הגדול, הנס ..
הימים, בששת אז עליו דובר לא עליו,
שנה חמישים לאורך גם עליו דובר ולא

שלאחריה..

גמל הנשיא מחליט 67 למאי ב-15 ובכן
צבאית ברית שכרת לאחר נאצר, עבדול
מחליט הוא סוריה, ועם ירדן מדינת עם
בחיל משולב משוריין מצרי כח להעביר
סואץ תעלת של המערבי מצידה רגלים
מדינת עם הגבול בואכה סיני, לתוך

ישראל.

בשתים לצלוח יכולה שריון אוגדת
אין הרי כי סיני, מדבר את שעות עשרה
האו"ם, של בפיקוח אומנם המצרים בחזקת הוא כולו והשטח אויב,
לגבולנו להגיע מצרי כח יכול שעות 24 - 12 בין מעשי באופן אבל
את לחתוך מצרים עם ישראל של המשותף לגבול כלומר המערבי,
שכונה במה חיילים קומץ של התנגדות אולי התנגדות, ללא הנגב
פלוגת שכלל כוח השטח. הגנת על ממונה שהיה שבע, באר גוש אז
אלה, שרכבים בהנחה זאת וגם קומנדקרים, ששה עם דרוזים

כשירים. יהיו ללחימה, כלי ולא כוחות להסעת שנועדו

קודם שנים אלפי מצרים, ביציאת לנס בדומה היה, הגדול הנס
(עם ומתן המשא כדי תוך כאשר ע"ה, רבינו משה של בראשותו
במקום נאצר עבדול שלנו ובמקרה פרעה", לב "ויכבד נאמר פרעה)
הברית לבן לחבור לשתיים, ישראל מדינת את לבתר לחייליו להורות

צבאי, חוזה איתו, הגנה חוזה נחתם עתה שזה (ירדן)

(זוכרים לרבין!" מחכה אני "ברפידים, נאצר: עבדול הנשיא אמר
כתוצאה וחיכה. כוחותיו את עצר ונאצר לרבין"), מחכה "נאצר את
להכין להתכונן, לצבא שאיפשר זמן בפסק כוחותנו זכו זו מהחלטתו
יום שבאותו ועד אותם ולתרגל אותם לשנן חשוב, פחות ולא תכניות
דהיינו "מוקד" מבצע את לבצע הפקודה כשניתנה ביוני, חמישי של
וסוריה ירדן מצרים, של האויר חיילות את שלנו האויר חיל תקיפת

הסתיימה. כמעט המלחמה שלמעשה לומר אפשר זמנית, בו

״מוקד״ למבצע שסייע הנס
יום שבאותו עאמר, המרשל אז פיקד המצרי הצבא על הנוסף: הנס
שם להפגש כדי לרפידים טס בבוקר 8 בשעה ליוני, החמישי שני,
בבטחה, ולנחות לטוס לו לאפשר כדי המצרי. האויר חיל מפקדי עם
את לנצור המצריות, הטילים ויחידות הנ"מ ליחידות פקודה ניתנה
זו, בשעה בדיוק באשר לטובתנו, מדהים בתיזמון זה היה האש,
שדות את "מוקד" במבצע במסגרת שלנו האויר חיל מטוסי תקפו

הפרעה. ללא וכמעט במצרים, התעופה

הבין הישראלית, התקיפה על לו נודע כאשר באויר בהיותו עוד
נתן נחת, ובמזל כשנחת ולכן הוכרעה, שהמלחמה עמר המרשל
יחידותיהם את לעזוב בסיני, המצרי הצבא מפקדי לכל פקודה
מבחינתו, אולי הגיוני הפיקוד. שדרת את להציל כדי למצרים, ולחזור
עד סיני מרחבי בכל המצרי הצבא בהכרעת סייע הדבר לנו אך

סואץ. לתעלת

עכשיו נפלאות הימים ששת מלחמת לניסי שנה 50

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

יד. פרק סנהדרין הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כח-ל. פרקים מכירה הלכות

א-ג. פרקים ומתנה זכיה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים שכנים הלכות

ד-ו. פרקים

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שנמצא במקום ניכרת השפעתו

הרי - כזה נס לעולמים היה שכבר מכיון
גם כזה נס להיות יכול כיצד כבר רואים

באותה ללכת ח"ו ימשיכו אם אפילו כלומר, אלו, בימים
לא שהערבים נס הקב"ה יעשה עתה, עד שהלכו כפי הדרך
תשמ"ו) שרה חיי (ש"פ לקחת! ירצו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יקחו לא והערבים נס שיהיה

קורקוס רפאל 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 בבוקר: 8:30 בשעה יום 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

67 העצמאות שד'

חן אמציה (פצי) תא״ל



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

ה

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

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

בהפצת קדמי ר'
סישל באי הגאולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

חיובית בחשיבה באומנות טיפול

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בו נוסף, תחום פעם בכל לגלות מאלף
שליט"א הרבי של השפעתו מתגלית
מלמד, יהורם ד"ר עבור המשיח. מלך
באומנות טיפולי ומאמן פסיכותרפיסט
מתחיל "אינני ימית. יום חווייה זו גן, מרמת
הקודש" ב"אגרות פותח שאני לפני טיפול
המטופל. עם שלי הכיוון את לקבל כדי
שיטת את ומגבש לו מקשיב אני מכן לאחר
גישתו עפ"י המבוססת המתאימה, הטיפול
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הפסיכולוגית

האמיתית". ההצלחה את המבטיחה

עדיין, טיפוסית חסידית אינה הופעתו
מתגלית עימו, שיחה של דקות בתוך אך
לקשר שביכולתה כל העושה חסידית נשמה

. המשיח מלך שליט"א הרבי אל יהודים

טוב״ ה״ועשה את מדגיש
הטיפול בתחום עוסק שהוא שנה 16 כבר
ב"ה ומצליח האומנות באמצעות הנפשי
מבטא האדם היצירתיות, במהלך לסייע.
ויצירה ציור במהלך שלו. מודע הלא את גם
הלא- נחשף השונים, האומנות בתחומי
את לזהות יותר קל ואזי האדם של מודע
נכונה. הלא להתנהגותו הגורם העיוות
החיובי. פן על לעבוד להתחיל ניתן כעת
טוב". ה"ועשה את בטיפול מדגיש "אני
את הבעיה, את מדגישים בפסיכולוגיה
אצל לחזק כשליחות, חש אני מרע". ה"סור

שבו. הטוב את המטופל

הטוב על לבנות החיובית, הגישה כיום
צריך אבל רבים. נחלת נעשתה שבאדם,
כבר החסידות. בתורת החל שהכל לדעת
"טראכט נשיאנו רבותינו הורו שנים לפני
חופשי ובתרגום – גוט" זיין וועט גוט

שליט"א כשהרבי טוב", יהיה טוב "תחשוב
בפועל התוצאות שאכן מוסיף המשיח מלך
זו אמירה כפשוטו. טוב שנהיה כאלה, היו
טיפול. בכל שלי יסוד מאבני אחד הינה
לאדם". הפרטית לגאולה הדרך זו ולמעשה

משיח של מתורתו רעיון
בעלת למשפחה בגבעתיים, נולד יהורם ד"ר
ביסודי החינוך מסגרות מסורתי. רקע
כילד כבר אבל דתיות. היו לא והתיכון
משפחה הייתה "בשכונתנו לחב"ד נקשר
שלווה לילדים תורה חוג שעשתה חב"דית,
יותר מאוחר התחלתי. משם בממתקים.
מוטי הרב את ואח"כ בקרמן הרב את גילתי
של מושפע להיות גם זכיתי ונוספים. גל

ברחובות. כשהתגורר ראובן, דונין הרב

בלימוד התחלתי הצבאי השירות לאחר
בזה האומנות. באמצעות וטיפול האומנות
המטופלים שלי". הדוקטורט את עשיתי גם
שליט"א הרבי עם שלו הקשר על לומדים
הם שם הכניסה, מרגע כבר המשיח, מלך

הצדקה קופת הקדושה, בתמונתו נפגשים
מפגש "בכל ובעיקר העבודה, שולחן שעל
להעביר משתדל אני מטופל עם היכרות
שליט"א הרבי של מתורתו קצר רעיון
מגוון שלי. בהרצאות גם כך המשיח. מלך
שאינם כאלה מגיעים רחב. המטופלים
גם כמו עתה, לעת ומצוות תורה שומרי
מפנימים כולם אך שונים, מזרמים חרדים
המשיח. מלך שליט"א הרבי של המסר את

הקודש באגרות מקשר
את גם לקשר משתדל יהורם ד"ר בעבודתו,
לדבריו, קודש. האגרות אפיק עם המטופלים
זה אבל עצום. חיובי שינוי יוצר ממש זה
גם המקצועי, בתחום רק לא אותו משמש
באמצעות לכתוב מרבה הוא האישיים בחייו

מדהימות. והתשובות קודש, האגרות

עצמי את רואה "אני
זה בתחום כשליח,
לי, זכור עבודתי. של
בלחץ פעם שהייתי
שרציתי עד מהעבודה
פתאום הנה להפסיק,
הופיע לילה באותו
מלך שליט"א הרבי מולי
כשהוא בחלום, המשיח
רוצה "אתה אותי שואל
שלי?" בשליחות להמשיך

הגדרתי מעצם עצומה, בהתרגשות הייתי
מאז בחיוב. כמובן ועניתי שלו, כשליח
וחיבור ושמחה כח ביתר ב"ה, ממשיך, אני
להגיע לסייע המשיח מלך שליט"א לרבי
הכללית, לגאולה ועד הפרטית לגאולה

ממש. בקרוב

מלמד יהורם ד״ר

מדרש-תמונה

האריז״ל לנוסח לעבור
נוסח הוא האריז"ל, בנוסח והלאה מכאן להתפלל רצונו

חב"ד. חסידי אצל המקובל הזקן רבנו

חסידים, סיפורי פי על ובפרט במאד, הדבר ונכון וטוב
סידורים, מששים זה נוסח בירר הזקן רבנו אשר

אפשר מקומן באיזהו המובא פי שעל שכיון אלא
אר"י לנוסח ומספרד לספרד אשכנז מנוסח להחליף

להיפך, לא אבל

לתמיד. זהו אר"י, בנוסח שכשיתחיל להחליט צריך

בבית התיבה לפני שמתפלל חבד"י חסיד בשאלתו,
יאמר. הוא גם האם ושמרו, לאמר נוהגים ששם הכנסת

יאמר, שלא לי, נראה

להפסק, חשש בזה שיש הדין פסק עצמו על שקבל כיון
הזקן, רבנו כפסק

בזה רב מעשה ידוע במנין, להמתפללים שבהנוגע ובפרט
וכו' אומרים המתפללים ששאר אף אומרים שאין

לפני עובר באם גם הצ"צ) בפס"ד רל"ו סי' או"ח (עיין
לאמרו... לו אין התיבה

ו׳תדש) (אגרת

המקוה תיקון
ובפרטיות בדיוק לדעת אפשר שאי שכותב מה ולפלא

- המקוה בהמשכת התיקון

וכו' המים להחליף מוכרח לזמן מזמן בודאי שהרי
הענין. שנעשה איך ורואים

הגדר חל אין מקוה, שבענין באחרונים, האריכו וכבר
הראשונים על לעז להוציא שלא

ו׳תשו) (אגרת


