שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח
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ירושלים של מעלה
מאוחדת ושלמה

בקרוב מאוד נגלה את כלי התחבורה החדיש ביותר והעתידני  -העננית .כן ,עננים עליהם יטוסו בני ישראל,
מידי שבת ומידי ראש חודש בדרכם לבית המקדש שיעמוד בגובה החדש של העיר ירושלים.
שבת זו נקראת בשם 'שבת חזון' ,על שם ההפטרה המיוחדת
חודש בדרכם לבית המקדש .עננים אלו מסוגלים לנוע
הנקראת בבתי הכנסת ' -חזון ישעיהו' .הצדיק רבי לוי יצחק
לגובה רב יותר יותר מכל כלי טיס המוכר כיום ובמהירות
מברדיצ'ב ,מגלה כי 'חזון' הוא מלשון 'מחזה' ,כי בשבת זו
עצומה ביותר.
מראים לנו ולכל יהודי את בית
מתברר כי אין צורך להמתין
המקדש השלישי במטרה לחזק
עד לחג הקרוב כדי להשתמש
את ציפייתנו ופעולותינו לזירוז
בעננית .כבר ברגע זה ,עם
בניינו בקרוב ממש.
התגלותו של הרבי שליט"א מלך
בלימוד
משתלב
מחזה רוחני זה,
המשיח ,עוברים כל בני ישראל
בו
המקדש
בית
הלכות ופרטי
להשתמש בכלי זה באופן מיידי
עוסקים בלהט קהילות ישראל
כדי לעלות אל בית המקדש
בשבועות האחרונים  -כהוראת
השלישי מכל רחבי העולם .בתי
הרבי שליט"א מלך המשיח.
הכנסת ובתי התורה שבחו"ל,
יתעופפו גם הם ,בעקבות בית
רבינו שבבבל  ,770 -היישר
אחד השינויים הטופוגרפים
למקומם החדש צמוד למקדש.
לומדים על בית הבחירה
הבולטים שיתרחשו ממש
שיעור ספונטני על בית המקדש במהלך ביקור
בקרוב ,כאחד מייעודי הגאולה
'מבצעים' במשרד במנהטן.
האמיתית והשלימה ,הוא
דווקא בימים אלה ,בהם מקדמת
התנשאות העיר ירושלים לגובה
הממשלה את המתווה המסוכן המוביל למסירת חלקי
עצום .כדברי הנביא זכריה" :יסוב כל הארץ כערבה,
ירושלים לידי הגרועים שבאויבנו ,חובה עלינו להרים
מגבע לרמון נגב ירושלים וראמה וישבה תחתיה "...לפי
דברי המפרשים ,ההרים עליהם ישבו העיר ובית המקדש,
קול מחאה תקיפה ,לעצירת כל הדיבורים עם הערבים על
יתנשאו לגובה של ...ארבעים וחמש ק"מ! גובה כמעט בלתי
מסירת ארץ ישראל.
נתפס במונחים עכשווים .לשם השוואה ,ההרים הגבוהים
אין לאף ממשלה ולאף אדם הזכות לשאת ולתת על
ביותר המוכרים כיום  -מתנשאים לגובה של כשמונה ק"מ
ארץ זו ,שגבולותיה המפורשים מובטחים לבני ישראל,
והמטוסים משייטים בגובה מעט נמוך מכך.
עוד בטרם כניסתם לארץ ,כמופיע בפרשתנו" :פנו וסעו
התב"ע
תוכנית
לאור זאת ,ניתן כבר כעת להניח כי
לכם  . .ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת".
תשתית
נכללת
ובהם
המתוכננת כעת במשרדי העיריה
חלקי כל ארץ זו שייכים הם כבר לנו ,כעת מוטלת עלינו
תיוותר
הקדוש
למתחם
להקמת רכבל לשינוע ההמונים
המשימה לתופסם על ידי בניית עוד ועוד ישובים המגינים
בקרוב מאוד בלתי רלוונטית .ונשאלת מייד השאלה :כיצד,
בפועל על תושבי הארץ ,ולא לאפשר לדון על אף שעל.
בכל זאת ,ניתן לשנע את העם לעלות אל בית ה'?
וכאז ,גם היום ,דווקא דרישתם ופעולתם של בני ישראל,
על כך משיב הנביא ישעיהו" :כעב תעופינה וכיונים אל
היא שהובילה אז לקבלת חלקי הארץ שממזרח לירדן,
ארובותיהם" .בקרוב מאוד נגלה כלי תחבורה חדש ,עתידני
וגם כעת ,רק בפעולת הקמת עוד ישובים אלו ייעצרו כל
עננים
וניסי  -העננית .כן,
הלחצים לויתורים ההזויים.
עליהם יטוסו בני ישראל,
ותיכף ומיד ממש נראה באיחודה המלא של העיר שחוברה
מידי שבת ומידי ראש
לה יחדיו ,בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

תעופה מסוג חדש

העיר שחוברה יחדיו

חדשות טובות
קמפיין משיח ארצי
בימים אלו מסתובבות בכל הארץ עשרות
מוניות שירות שעליהן "מבקשים משיח"
בענק  -ביוזמת מרכז ההפצה 'ממש' כדי
לעורר את העם לגאולה הקרובה ,טלו חלק
בהפצה.077-5123-770 :

דגם בית המקדש
"הסדנא לאומנות יהודית" של צבאות
ה' בארה"ב מציגה מודל בית המקדש
להדפסה עצמית .הדגם מדוייק ביותר
ומיועד להרכבה ע"י ילדים .מומלץ
לקייטנות וסדנאות .לקבלת ה PDF-חינם:
JewishChildren18@aol.com

'משיח קליפ'
עלתה לאוויר תכנית מהפכנית בשם 'משיח
קליפ'  -סרטוני הסבר בענייני משיח
לקהל הרחב בהשתתפות השחקנים גיא
מסיקה ודוד גודיק .הפצת הסרטונים ל10-
אנשים מכניסה להגרלה על דולר של הרבי
שליט"א מלך המשיח .לקבלת הסרטונים:
( 054-9770-959וואצאפ).

דף מחודש לתפילין
הוצאה מחודשת :דף קריאת שמע למבצע
תפילין בעיצוב חדשני על בריסטול איכותי
בעטיפת למינציה .להזמנות ' -ממש':
.077-5123-770

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

השינוי לקראת הכניסה לארץ
ספר דברים הוא הספר החמישי והאחרון מחמשת
חומשי התורה .הוא מכונה גם "משנה תורה" כי בו
נכללו דברי משה רבינו לפני הכניסה לארץ  -שם חזר
על מאורעות העם ב 40-השנים במדבר .חכמינו אומרים
שדברים אלו אמר משה רבינו "מפי עצמו"  -ולא כשאר
החומשים שנאמרו 'מן השמים'  -המפרשים מבהירים
שהכוונה "ברוח הקודש".
הרמב"ם פוסק שאדם האומר שישנה מילה (או אפילו
אות) בתורה שמשה רבינו כתב אותה על דעת עצמו
הרי הוא כופר! כל דברי משה הם מהקב"ה בכבודו
ובעצמו .אם כן כיצד ניתן לומר שמשה אמר ספר שלם
מדעתו האישית?!

את ארבעת החומשים
הקודמים מסר משה רק
כ"שליח" של ה' ,כצינור
נייטרלי ,לעומת זאת את
ספר דברים מסר
משה "מפי עצמו".

מתוך גרונו
ברוח הקודש ישנן מדריגות רבות ואצל משה רבינו
הייתה הגבוהה ביותר .ספר דברים שמשה אמרו "מפי
עצמו – ברוח הקודש" ,נאמר על ידי שה"אלוקות"
התלבשה במשה והפכה לחלק ממנו עד שכל מה
שאמר "מפי עצמו" היה זה מאת הקב"ה ממש – "שכינה
מדברת מתוך גרונו".
את ארבעת החומשים הקודמים מסר משה רק כ"שליח"
של ה' ,כצינור נייטרלי ,לעומת זאת את ספר דברים
מסר משה "מפי עצמו" כי אז השכינה התלבשה בו
ממש ודיברה מתוך פיו.
אומר הזוהר הקדוש שבכל דור קיים 'משה רבינו'
המנהיג את כל העם ,שהשכינה מדברת מתוך גרונו .כל
חידושי התורה שמתגלים במשך הדורות על ידי צדיקי
הדור הם ממש כתורה שניתנה בהר סיני ,כי השכינה
מדברת מתוך גרונם והדברים שנאמרים על ידם הם

למה דווקא דברים?
דווקא ספר דברים נאמר בצורה ייחודית זו ,כי הוא
נאמר לדור שעמד להיכנס לארץ ישראל ולהתחיל
תהליך ואתגר חדש .עד כניסתם של בני ישראל לארץ
הם ישבו במדבר ,מוקפים בענני הכבוד ,אכלו "מן"
מהשמיים ,שתו מבארה של מרים ועסקו בתורה.

(דברים א ,ח)

(ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שפג)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ד' עמוד )1087

דבר מלך

(דברים א ,יא)

מכוונים לעתיד לבוא ,לאותה העת שעליה הנביא אומר:
"הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום" (ישעיה ס ,כב) .עם
ישראל שכעת הנהו "קטן וצעיר" יגדל מספרו אלף מונים,
כפי ברכתו של משה רבנו.
(בנין אריאל)

ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר,
(דברים א ,טז)
שמע בין אחיכם ושפטתם צדק
רק "בעת ההיא" ,בעת הנוכחית ,יש לשמוע את טענות
בעלי הדין ,כדי להוציא משפט צדק.
ברם ,לעתיד לבוא ,בימות המשיח ,אפשר יהיה להוציא
משפט צדק רק על פי חוש הריח בלבד ,ככתוב "והריחו
ביראת ה'"  -ואמרו חכמינו "דמורח ודאין".
(קדושת לוי)

באיזה זמן מן הזמנים נתקיימה ברכה זו? אלא ,שהדברים

הדלקת נרות
יציאת השבת

מספר דברים והלאה  -נביאים ,כתובים ,משניות
ותלמוד  -המשך התורה נעשה 'מעובד' יותר יותר.
מוסבר יותר ומותאם לתפיסה והבנה של כל אדם .מה
שנראה כירידה ,כמעבר דרך 'ממוצע' ,אך זוהי מעלה
גדולה  -שרק על ידה אנו מתרגמים את התורה לחיינו
המעשה שלנו.
גם עבודת האדמה והחומר בארץ ישראל אינה גורעת
מאיכות החיבור עם הקב"ה .אדרבה ,רק במצב זה ניתן
למלא את כל רצונו של הקב"ה ולקיים את כל המצוות
 מה שלא היה אפשרי במדבר למרות האור האלוקיהגבוה שהתגלה שם.
בדורנו ,השכינה מדברת מתוך גרונו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ועל ידי קיום התקנות וההוראות שהוא
מורה זוכים לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

הרב מנחם כהן

עתיד הקדוש ברוך הוא להשים אתכם נוחלים מסוף
העולם עד סופו  . .נמשלו ישראל כנקבה ,מה נקבה
נוטלת עישור מבית אביה ,כך תפשו ישראל ארץ שבעה
עממין ,שהיא עישור של שבעים אומות .ולפי שירשו
כנקבה ,לפיכך אמרו שירה כנקבה – 'אז ישיר משה ובני
ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר' ,אבל לעתיד
לבוא ,שהם יורשים כזכר ,דכתיב 'מפאת קדים ועד פאת
ים' ,לפיכך אומרים שירה בלשון זכר' ,שירו לה' שיר
חדש'.

יוסף עליכם ככם אלף פעמים

מעובד ויעיל

דבר ה' ממש (אם כי  -כמובן שישנם הבדלים בדרגה
שבה התלבשה השכינה במשה רבינו לבין התלבשות
השכינה בצדיק שבכל דור).

ניצוצות של גאולה
ראה נתתי לפניכם את הארץ

הכניסה לארץ בישרה חיים אחרים ,חקלאות ,השגת
פרנסה ועיסוק בחומר.
במדבר ,יכלו בני ישראל להכיל את האור האלוקי כמו
שהוא  -בקשר ישיר עם בורא עולם .אך עם הכניסה
לארץ ,משהו השתנה .מאז התחילה עבודה אחרת ,של
שימוש בעולם ובחומר כדי לקיים מצוות ולהתחבר עם
הקב"ה.
לזה הכין אותם משה רבינו באמרו את ספר דברים 'מפי
עצמו'  -הוא הכין אותם לעבודת ה' בצורה של "ממוצע
המחבר" .עבודת ה' שצריכה לעבור דרך צד שלישי כדי
לחבר את היהודי לבוראו.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:06
20:21

19:21
20:24

19:14
20:25

19:22
20:22

20:01
21:05

הפטרה" :חזון ישעיהו  -ושביה בצדקה" (ישעי' א ,א  -כ"ז)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

פרקי אבות :פרק ג'

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

המפתח בידינו
כבר "הכל מוכן לסעודה" ,ישנם כל
הענינים מוכנים כבתיבה סגורה ונתנו
את התיבה והמפתח שלה לכל אחד
ואחת מישראל ,הדבר היחידי שעליו
מחכים הוא  -שיהודי יצעק עוד
צעקה ,עם עוד בקשה ותביעה ועוד
תזכורת :עד מתי?! ...ועל ידי זה הוא
פועל שמשיח צדקנו נכנס עכשיו
לבית הכנסת זה ,ולוקח את כל בני
ישראל כאן בתוך כלל ישראל לארצנו
הקדושה ,לירושלים עיר הקודש ,להר
הקודש ,לבית המקדש השלישי ,ועוד
בשבת חזון זה.
(דבר מלכות דברים ה'תנש"א סעיף י"ג)

הגליון השבועי
של ימות המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילshageulacom@gmail.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילsubscribers.sg@gmail.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

הראש והממשלה

משיח פרידמן

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

כשהממשלה שאלה:
"כיצד עלינו לנהוג?"
אחד מסימני מלך המשיח ,כפי
שמונה אותם הרמב"ם" :יכוף כל
ישראל" ללכת בדרכי התורה .שנים
לפני זעקתו על "מיהו יהודי" ,התריע
על כך הרבי שליט"א מלך המשיח.

"לכבוד רבי שניאורסון המכובד" כך פתח ראש הממשלה הראשון,
מר דוד בן גוריון את מכתבו מתאריך י"ג חשוון תשי"ט" .אני פונה
אל כבודו בעקבות החלטת ממשלת ישראל ,לפיה מונתה ועדה
מורכבת מראש-הממשלה ,שר המשפטים ושר הפנים ,שתבחון
הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם ,גם האב וגם האם,
רוצים לרשום ילדיהם כיהודים.
בהחלטה זו הטילה הממשלה על הועדה לשמוע "חוות דעת
של חכמי ישראל בארץ ובחוץ לארץ בנידון זה" ,ולנסח הוראות
רישום "שיתאימו למסורת המקובלת בכל חוגי היהדות ,האדוקים
והחופשיים לכל זרמיהם ,ולתנאים המיוחדים של ישראל כמדינה
יהודית וריבונית שמובטח בה חופש מצפון ודת וכמרכז לקיבוץ
גלויות"  . .לאור כל הנאמר נהיה אסירי תודה אם כבודו יואיל לחוות
דעתו כיצד עלינו לנהוג ברישום ילדי נישואי תערובת".
[מכתב דומה שיגר בן-גוריון אל  58אישים מפורסמים נוספים,
מתוכם היו גם רבנים ידועי-שם ,אך רוב הנמענים לא היו שומרי-
מצוות ונבחרו להביע דעתם כפרופסורים ,סופרים ואנשי-רוח.
למרות זאת ,קבעו רובם ככולם של המשיבים בצורה חד משמעית,
כי בן נכרית איננו יהודי ללא תהליך גירות].
במכתב ארוך ומפורט (מתאריך ח' אדר א' תשי"ט) השיב הרבי
מלך המשיח שליט"א לבן גוריון במילים נחרצות ותקיפות "דעתי
ברורה בהחלט ,בהתאם לתורה ולמסורת המקובלת מדורי דורות,
כי בענינים כאלה אין כל תוקף להצהרה בדיבור על הרצון להרשם
בתור יהודי ,ואין בכח הצהרה זו לשנות את המציאות.
על פי התורה והמסורת של דורי דורות הקיימת וחי' עד היום הזה
 יהודי ,או  -בסגנון שונה אבל בתוכן שווה  -שייך לעם בני ישראל,הוא זה ורק זה שנולד מאם יהודי' או גר שנתגייר באופן גירות
מדויק ,אשר פרטי סדר גירות זה מבוארים בספרי פסקי דינים של
עמנו בית ישראל מדור לדור ועד להשולחן ערוך".
כשקוראים את המכתב במלואו (מופיע באגרות קודש כרך ח"י,
אגרת ו'תשיד) ניתן לשים לב כיצד יש בו לא רק מענה ותשובה
ניצחת לשאלת בן גוריון ,אלא גם הבהרה ו'הקדמת רפואה למכה'
שעוד תגיע בעוד כעשור שנים מ"בעיית הרישום" הזו  -גזירת חוק
'מיהו יהודי' הידועה ,שעוד ידובר בה.
***
מכתב תשובה זה ,היה רק ההקדמה למכתב ההמשך שנשלח למחרת
היום .מכתב אותו מגדיר הרבי מלך המשיח שליט"א בתחילתו
כ"כתוב בלתי רשמי ,וגם לא חצי רשמי  . .בלי דיפלומטיה ,ואולי גם
הסגנון אינו מתאים להפרוטקול".
זהו מכתב מדהים ומאלף ,שמפאת אריכותו ומקוצר היריעה
הנוכחית  -הוא בהחלט קובע ברכה לעצמו ובעז"ה נעסוק בו
בהרחבה בטור הבא.
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מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' עבודת כוכבים וחוקותיהם .פרק ז-ט.
פרק י-יב.
הל' תשובה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק יו"ד .ספר אהבה ,הל' ק"ש .פרק א-ב.
פרק ג-ה.

ג' מנחם אב  -ט' מנחם-אב
פרק אחד ליום
הל' יסודי התורה .פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

נפלאות עכשיו

מנחם מענדל ליפש

כשיש מי שמסדר את הסגר
הסיפור החל בחודש אדר השנה .זמן ממושך
התכוננו בני משפחת כהן לשמחת החתונה
המיוחלת והמרגשת של בנם מנחם .אולם
לפתע ,בחג הפורים ,התפרץ בארץ בעוצמה
רבה נגיף הקורונה וטרף לכולם את הקלפים.
תוך ימים ספורים יצאו הנחיות מחמירות
למניעת המשך התפשטות הנגיף ,בתחילה
נאסר על השתתפות של יותר ממאה איש
בשמחות ,ותוך ימים ספורים הוחמרו
ההנחיות :חתונות יתקיימו רק בשטח פתוח
ובהשתתפות של לא יותר מעשרה אנשים.
אם לא די בכך ,לפתע החתן חש שלא בקו
הבריאות ועלה החשש שמא זה קשור
לנגיף .בלב לא-קל ולאחר התייעצות ,נפלה
ההחלטה – דוחים את החתונה!
כעת החלה המשימה לקבוע תאריך חדש
לחתונה .לפני חג הפסח כבר לא היה שייך,
לאחר פסח מתחילים ימי ספירת העומר בהם
נוהגים שלא להתחתן ,נותר אם כן לקבוע
את החתונה לימים שאחרי חג השבועות.
הורי החתן והכלה עמדו בקשר עם הנהלת
האולם לקבוע תאריך חדש לחתונה .אך ראה
זה פלא :בכל פעם שבאו לסגור פנו לבדוק
שהתאריך מסתדר לכל הצדדים ,ופעם אחר
פעם תוך דקות ספורות של בדיקה התאריך
המיועד כבר נתפס לחתונה אחרת ...כך
'הפסידו' עוד ועוד תאריכים ,עד שבלית
ברירה נקבע התאריך הסופי לחתונה לסוף
חודש סיון.
באותו ערב ,לפני שהלכה לישון ,פתחה הכלה
באקראי כרך מסדרת 'אגרות הקודש' של
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח,
כהרגלה לקרוא מידי ערב מכתב של הרבי
לפני השינה .וכך כותב שם הרבי שליט"א
מלך המשיח (אגרות קודש חלק יז עמוד שו):
"אין מקום כלל ללשונו "בדוחק לסדר חתונה"
שהרי זהו שני הפכים :חתונה צריכה להיות
בשמחה ושמחה פורץ גדר  . .שהרי הוא
היפך המוחלט מענייני דוחק" .המכתב הביע
במפורש שאין לעשות את החתונה בדוחק
– כפי שהיו ההנחיות באותה תקופה – אלא
יש לעשות את החתונה בהרחבה ובשמחה!
הכלה התמלאה שמחה ואושר .היא הרגישה
שהמכתב היה מיועד ממש אליה...
ימים חלפו ,הנגיף התנחל כאן בארץ ולא
הראה סימני עזיבה .הציבור החל להתרגל
ל'שגרת קורונה' .לרגל המצב ,רבנים
חשובים התירו לעשות חתונות עד סוף
חודש ניסן  -בתחילת ספירת העומר .ידידים
וחברים הציעו למשפחה להזדרז לעשות
את החתונה בחודש ניסן או בל"ג בעומר.
"חבל לחכות סתם שלושה חודשים כשבסוף

במעמד החופה בכפר חב"ד

למרבה הפלא ,שבוע
לפני החתונה יצאו סוף
סוף ההקלות בהנחיות
לגבי החתונות ,בכך
הבחינו בהשגחה
האלוקית שכיוונה
לקבוע את תאריך
החתונה במיוחד לזמן
בו סרו ההגבלות על
כמות המשתתפים.
בכל מקרה תצטרכו לעשות את החתונה
עם מנין אנשים" ,הם טענו .אבל המשפחה
היתה חדורת אמונה .קיבלנו ברכה והוראה
לחתונה בהרחבה ,וכך זה יהיה ללא ספק!
למרבה הפלא ,שבוע לפני החתונה יצאו
סוף סוף ההקלות בהנחיות לגבי החתונות,
כך שבמקום לערוך חתונה עם עשרה
אנשים יכלו לערוך חתונה עם  250אנשים,
ובהתחשב בעובדה שהאולם בו התקיימה
החתונה מחולק לשני חללים נפרדים,
הרי שיכלו להשתתף  500איש בשמחה -
יותר מכמות המוזמנים מלכתחילה ...בכך
הבחינו בהשגחה האלוקית שכיוונה לקבוע
את תאריך החתונה במיוחד לזמן בו סרו
ההגבלות על כמות המשתתפים .ההפתעות
עדיין לא נגמרו :יומיים לאחר סיום שבעת
ימי המשתה ,הוחלט להחזיר את ההגבלות
על כמות המשתתפים בחתונות...
הרבה מכרים וידידים תמהו באוזני
המשפחה :כיצד זכיתם לכזו חתונה מיוחדת
ושמחה בה לא הרגישו כלל את מגבלות
הקורונה? והתשובה שקיבלו כולם היתה:
ככה זה כשיש ברכה מהרבי שליט"א מלך
המשיח!
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יישוב הארץ על כל גבולותיה!
שלימות הארץ ,לא מתבטאת בכך שהוא מספר לכל את "כחי
ועוצם ידי" ,כי אז גם הגוי יראה את "כחו ועוצם ידו" ,אלא
מתבטאת בזה שמיישבים את כל הארץ לגבולותיה ,בשקט
(כ' מנחם-אב תשל"ז)
וללא כל הצהרות ,אלא מעשה בפועל!!!
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

סוכן נדל"ן חדור במטרה
היה זה בכנס השנתי של רשת התיווך Keller
 Williamsבישראל ,בשלב הענקת תעודות הצטיינות
לסוכנים מצליחים" .אני רוצה להציג בפניכם את הסוכן
יוסי דבוש מסניף באר שבע" ,פתח מנכ"ל החברה מר
עמוס נעים" ,זה האיש שהודות לו ,בכל פעם שאני מגיע
לסניף ,אני זוכה להניח תפילין" .את התעודה העניק
סמנכ"ל הסוכנות ערן וחניש ,לא לפני ששאל מדבוש
את המגבעת החסידית עבור התמונה.

הכל ב'השגחה פרטית'

הסמנכ''ל ערן וחניש מעניק לדבוש תעודת הצטיינות

ר' יוסי דבוש הגיע לעיסוק באופן כלל לא מתוכנן.
בתום  5שנות לימודים בישיבה הגדולה שבמרכז חב"ד
העולמי  770בברוקלין ,ביתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ובשילוב שליחות בבית חב"ד בלטימור מרילנד,
חזר לארץ הקודש והחל לעבוד כמדריך בישיבת חב"ד
באר שבע ולנהל בית מדרש שכונתי לצעירים .לאחר 4
שנים ,בעצת ה'משפיע'  -הרב האישי שלו  -עבר ר' יוסי
לירושלים והחל לעבוד בבית חב"ד גבעת חנניה.
כדי להשיג מקור פרנסה שיאפשר זמן ללמוד תורה,
החל ר' יוסי לקנות ולמכור רכבים מסוכנויות לרכבי
ליסינג ,או אז פנה אליו אחד ממשתפי השיעורים
בבקשת עזרה במכירת ביתו היקר.
"תחילה סרבתי" ,משחזר ר' יוסי" ,תחום הנדל"ן הרי
שונה לחלוטין מתחום הרכב ,אך בהמשך נעניתי לאתגר,
וברוך השם ראיתי הצלחה".
לאור ההישג החליט ר' יוסי ללמוד את המקצוע ,ולאחר
הוצאת רישיון לעיסוק בנדל"ן החל לעבוד כסוכן
בחברה המובילה  .Keller Williamsכחסיד של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,זיהה ר' יוסי את הכר הנרחב
לפעילות במסגרת עבודתו.
הוא הניח תפילין למנהל המשרד מר שלומי עמר,
שבהמשך לכך התחיל להניח בעצמו בקביעות,

עצה והדרכה

וכתוצאה מכך סוכנים נוספים רצו בקיום המצווה.

מבצעי המצוות
אחד הדברים הטבעיים עבורו כיועץ נדל"ן הוא 'מבצע
מזוזה'" .כאשר עסוקים במכירה ,קניה והשכרה של בתים,
מובן מאליו שיש לוודא הימצאות מזוזה כשרה ובדוקה
בפתח הבית ובחדרים" .גם מקומו של 'מבצע כשרות' לא
נפקד .בשעה שבעלי הבית מציעים כיבוד או כוס מים ,זו
ההזדמנות להסביר על כשרות האכילה וטבילת הכלים.

כשהמנכ"ל מצא את המצות
עד כאן דיברנו על הפעילות שבשגרה ,אך כמובן שבחגי
ישראל ובמועדים מתנהלת פעילות ענפה בהתאם.
בחודש אלול האחרון במסגרת סיום קורס נדל''ן מסחרי
והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה ,הוזמן ר' יוסי
לדבר בקשר לראש השנה ,ולאחר הסבר מכתב כללי של
הרבי שליט''א מלך המשיח ערך תקיעת שופר להפתעת
והתרגשות כל הנוכחים.
לא נפקד גם מקומם של ארבעת המינים בסוכות ,קריאת
המגילה בפורים ,וחלוקת מצה שמורה עבור ליל הסדר
לכל עובדי המשרד ,זאת בסיוע הרב ירמיהו קאליפא
והרב יוסף הנדל.
חג הפסח השנה תפס את הציבור בעיצומו של משבר
הקורונה .בשל כך סוכנים רבים לא הגיעו לעבודה,
ובהתקרב החג ,הבחין מנהל המשרד במספר ערכות
מצה שנותרו במשרד .מיוזמתו האישית לקח את כל
הערכות לביתו ,ויחד עם אשתו עברו מדלת לדלת בבנין
בו הם מתגוררים וחילקו זאת לכל השכנים" .אנשים
הזילו דמעות ממש" ,סיפר" ,הם היו בטוחים שיחגגו את
הפסח ללא מצות ,והנה ברגע האחרון הרבי שליט"א
מלך המשיח דאג גם להם".

.

מדברי נשיא הדור הרבי שליט"א ,משיח צדקנו

ַהּזָ ָקן – צינור הפרנסה

מהמקור ,הנה על ידי זה יושפע לו שפע רב.

מה נבהלתי לראותו במשרד  . .אשר משתדל ומכריח את
הנפש האלקית שלו להסיר חס ושלום צלם האלקים מעל
פניו ולגזוז ולהסיר י"ג תקוני דיקנא (הזקן) שהם מכוונות
כנגד י"ג מכילין דרחמי ,ואשר הם הם צנורות הפרנסה,
וכמבואר בזהר ובחסידות בכמה מקומות.
והאריכות אך למותר ,ובפרט לאחד הבא מגזע הספרדים
שאחזו בלימוד הזהר כל הימים ,ולא היתה בזה כל התנגדות
(כמו שהיה נמצא בקצת מקומות ,ובימים הקודמים  -בין
האשכנזים).
קשה וכבד לי להאריך בזה  . .אבל דעת אפילו לא לנבון
נקל ,שהוא היפך האמונה הפשוטה ,לומר אשר על ידי
זה שמקילים בקיום מצות התורה ,היינו שמתרחקים ח"ו

נא לשמור על קדושת הגליון

לאור ההישג הלך ללמוד
את המקצוע ,ובהמשך
התחיל לעבוד כסוכן של
חברתKeller Williams
העולמית ,שקיבלה את
המקום הראשון מבין חברות
הנדל"ן בארה"ב בדירוג לפי
עסקאות בשנה שעברה.

לעיתים ישנם לקוחות המבקשים למכור את נכסיהם על
רקע סכסוך זוגי או תהליך גירושין ,לא-עלינו .במקרים
אלו מגויס כושר ההסברה על חשיבות יציבות הבית
היהודי ,חיזוק השמירה על טהרת המשפחה ,ומאמצי
ההשתדלות שיש לעשות כדי להימנע מ'לפרק את
החבילה'.
בין לבין מתפתחות שיחות עם לקוחות על ההשקפה
היהודית-חסידית אודות בריאת העולם ותכליתו ,וכך
מתנפצות להן השקפות שונות המנוגדות ליהדות
ולהגיון הפשוט.

(אגרות קודש כרך ו ,עמוד רפה)

תנאים למעבר מגורים
במה שכותב סברה לעבור לדור ל  – . .הנה ,מצד עצמה,
סברה נכונה היא במאד .אבל בנדון דידן :א) דירה חדשה –
צריך להיות בהסכמתה המלאה ומבלי כפיה של האשה תחי'.
ב) אין צריך לנגוע בטיב החינוך של הילדים שיחיו .ג) כיון
שכמה שעות ביום אינו בביתו וזוגתו תחי' מוכרחת להשאר
בבית – צריכים להיות קרוביה או ידידותיה בסמיכות מקום
לדירתם .וכמדומה שבהנוגע אליו ,כל תנאים אלו אינם
במציאות.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך י"ב ,עמוד פט)
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