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הממשלה נותנת
עידוד לטרור!

מעשה הממשלה לעצירת והחרבת הישיבה בחומש ,אחרי הפיגוע ,הינו נתינת פרס למחבלים ומעודד את
הטרור .התגובה היחידה המתבקשת היא חיזוק המתיישבים והחזרה של הישוב ליעדו" .חומש תחילה"
עוד לא יבש הדם בזירת הרצח של תלמיד הישיבה הרב
יהודה דימנטמן הי"ד ,ליד חומש ,וכבר ניכר שהממשלה
מפנימה את הלקחים ויוצאת לפעול בשטח .אם מישהו
חשב שמדובר בפעולת רתע כנגד
הערבים או בחיזוק ההתיישבות
לצורך ההבהרה כי פיגועים
כאלו לא ישיגו את מטרתם  -הרי
שהוא התבדה מהר מאוד.
עוד לפני שנהרסו בתיהם של
המחבלים הארורים ,עוד בטרם
הובאו הם בפני בית המשפט,
הרי שמישהו הבין מהי התגובה
"הנכונה" לפיגוע ,וההוראה
לחסום את הכניסה לישוב
חומש ,שם למד יהודה במסירות
רבה עם חבריו ,יצאה לשטח,
כשהכניסה נחסמת על ידי צה"ל,
שאף שלחו רכבי עבודה על מנת
להרוס את שני המבנים הקיימים
בישוב לטובת התלמידים.

עד היום שום פעולה לחזור בה מאותה החלטה אומללה,
ולא זו בלבד ,אלא שתלמידי הישיבה הפועלת מזה כשלש
עשרה שנה בישוב ,סובלים מהצקות שונות הנעשות בידי
כוחות הביטחון.

הרצחת וגם ירשת?
כוחות ההרס בישוב חומש הורסים את מבנה
הישיבה (צילום :ישיבת חומש)

כל זה לא ריפה את ידי
התלמידים .בחורפים קרים
ובימי שמש קופחים הם מגיעים
ללמוד תורה במקום .במבנים
מאולתרים הם הקימו את בית
המדרש ,שם נשמע קול התורה,
תוך ציפיה להקמתו המחודשת
של הישוב .על קיר בריכת
המים הנצפת למרחוק ,מופיעה
הכתובת הבולטת "חומש
תחילה" ,תוך הבנה כי בעזרת ה'
החזרה לחומש ,תניע את הגלגל
לביטול כל הליך הגירוש ,וחזרה
לכל הישובים.

התגובה ההולמת

מצעד האיוולת
תזכורת קטנה למי ששכח .בשנת תשס"ה ( )2005החליט
שרון להוציא לפועל את תוכנית הגירוש .בתחילה תוכננה
הגזירה להיות מופנית רק כלפי ישובי גוש קטיף ,אך בלחץ
אמריקאי וללא שום הגיון ,נוספו לרשימת הישובים החרבים
גם ישובי צפון השומרון ,למרות שלא הועברו (ב"ה) לידי
הערבים ,ואף לא השתנה מעמדם החוקי כשטחי  Cהשייכים
בהגדרתם לישראל.
גם בית המשפט ,כשנדרש לעניין הכריע כי אין מניעה
מתושבים ישראלים להכנס לישוב ,שנשאר שומם מאז,
כשהיום כולם מבינים שלא היה שום צורך או ענין בהחרבתו
(ולא שיש הסבר להחרבת
שאר הישובים).
למרות ההגיון בדבר ,הרי
שממשלת ישראל לא עשתה

למרות כל זאת ,הרי שתגובת הממשלה לרצח  -התנכלות
ועצירת לימודי הישיבה במקום ,ובמיוחד בעיתוי שכזה ,הם
מתנה למרצחים שבכך משיגים את מטרתם .כל מה שביקשו
המחבלים הוא לעצור את החיים היהודיים במקום ,והנה
מבצעת זו דווקא ממשלת ישראל.
נקל לשער את הרגשתם ואת חגיגות ה"נצחון" שלהם .ולו
רק בשביל זה צריכה היתה ממשלת ישראל להמנע מהצעד
הנורא ולא לעודד במעשיה עוד פעולות מעין אלו היל"ת.
רק שינוי מוחלט של המדיניות ,היצמדות לדבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח והפסקת כל שיג ושיח עם המחבלים,
לצד יישוב מיידי של כל המקומות ,יביא לדיכוי מעשי
החבלה ,כשיבינו המחבלים כי הם אינם משיגים את מטרתם
ואף מקבלים את עונשם הראוי להם .רק דרך זו תוביל שינוי
בשטח לטובה ולהחזרת הבטחון לאזרחים ,עדי הגאולה
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
ההתוועדות המרכזית
החלה ההערכות לקראת יום י' שבט ,יום
קבלת הנשיאות של הרבי שליט"א מלך
המשיח  72 -שנה .במרכז האירועים תעמוד
השנה ההתוועדות המרכזית סביב שולחנות
ערוכים ,שתתקיים אי"ה באולמי בלוודר ,רח'
ישראלי שמעון  ,4ראשון לציון .ביום שני ,ח'
שבט ( )10.1.22בשעה  .19:30במהלך הערב
ישאו דברים רבנים ,משפיעים ואישי ציבור.
במהלכו של האירוע לקבלת פני משיח
צדקנו ,תושמע גם הזעקה כנגד הפקרת חיי
היהודים על ידי הממשלה ,וקריאה לחיזוק
שלימות הארץ ובטחון ארץ ישראל.

עיתון הגאולה
יצא לאור עיתון הגאולה מס'  47לחודש
טבת .בחלק החדשות :כתבות מהנעשה
בעולם במבט של גאולה לצד פרשנויות
ותשקיף לאירועים הצפויים בקרוב .בחלק
המגזין :ראיון עם השחקן דן שפירא ,טורים
אישיים ,וכתבות לרגל יום הילולת הרמב"ם.
להזמנות צלצלו.053-489-5082 :

מחזקים את ישיבת חומש
לאחר הפיגוע הנורא ,בו נרצח תלמיד
הישיבה הרב יהודה דימנטמן הי"ד ,הגיעו
רבים לחזק את הישיבה בחומש ,הענות רבה
נרשמה להתרמה לחיזוק הישיבה הפועלת
במשך כל ימות השנה.

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

זה לא המצב הטבעי של יהודי
זהו ההסבר לסיפור שקורה בהמשך הפרשה :כאשר
הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו ללכת ולבשר
לבני ישראל שהגיע זמן הגאולה ,באמצעות הסיסמא
הסודית שהייתה שמורה לרגע הבשורה "אלקים פקוד
יפקוד אתכם" ,אומר משה "והן לא יאמינו לי".

פרשת השבוע פותחת בפסוק "ואלה שמות בני ישראל
הבאים מצרימה".
למי שזוכר ,את הסיפור על ירידת בני ישראל למצרים
קראנו כבר בפרשת ויגש ,אלא שעכשיו ,התורה חוזרת
בקצרה על הסיפור בתור הקדמה לתקופת השיעבוד
במצרים .אך לפי זה לא מובן הניסוח "ואלה שמות . .
הבאים מצרימה" בלשון הווה .יותר מתאים היה לכתוב
זאת בלשון עבר – "אשר באו מצרימה".

מדוע חשב משה שבני ישראל לא יאמינו לו ,והלא ישנו
סימן המסור ביד זקני ישראל שכאשר יבוא הגואל ויאמר
"פקד יפקוד" ,הרי זה אות לאמינותו של הגואל?

ה'מדרש רבה' מתייחס לשאלה זו ומסביר ,שאמנם בני
ישראל ירדו למצרים לפני זמן רב ,אבל עכשיו ,לאחרי
פטירת יוסף הצדיק ,החלו המצרים להקשות על חייהם
ולהעביד אותם בפרך ,ולכן היה זה נדמה להם כאילו היום
הם הגיעו למצרים.

מאחר שבני ישראל חשים
בכל רגע כאילו היום נכנסו
למצרים ,הרי שתוקף
האמונה בגאולה לא דעכה
חלילה ,ובטח שבני ישראל
יאמינו וישמעו למשה

זה קורה היום
מכיוון שהתורה היא נצחית ומכל סיפור שכתוב בה יש
ללמוד הוראה המתאימה לזמן שלנו ,צריך להבין מהי
ההוראה מכך אלינו היום – כאשר כבר כלו כל הקיצין
ועומדים מוכנים לקבל את פני משיח צדקנו.
להבנת הדברים חשוב להקדים :ספר בראשית בכללותו,
מספר על תקופת האבות הקדושים ,אברהם יצחק ויעקב,
שהכשירו את הקרקע לקראת עבודתם של בני ישראל,
עליה מסופר החל מספר שמות .מזה מובן שהפסוק
הראשון של פרשת השבוע הוא הפתיחה שממנה שואבים
בני ישראל את הכח להמשך עבודתם בירידה למצרים.
ולכן פותחת פרשת השבוע בפסוק "ואלה שמות בני
ישראל"" :ישראל" זה אותיות "לי ראש" ,דהיינו שבני
ישראל נחשבים ,כביכול ,לראש של הקדוש ברוך הוא,

וברור ומובן שאין להם שום קשר למציאות של גלות.

לא נרדמנו
כעת יובן הלשון "הבאים מצרימה" בלשון הווה :מכיוון
שבני ישראל הם למעלה מכל מציאות של גלות ,וירידתם
למצרים היא חידוש שלא שייך אליהם ,לכן בכל יום ויום
בגלות מצרים ,וכן בגלויות שהיו לאחר מכן ,היה נדמה
להם כאילו באותו יום הם נכנסו למצרים (!) ,כי מצד
מציאותם האמיתית הם כלל לא שייכים לאפשרות כזאת.

אלא שמשה חשב שמאחר ובני ישראל נמצאים כבר
מאות שנים בגלות ,יהיה קשה להם לקלוט את בשורת
הגאולה .ולכן הקדוש ברוך השיבו "ושמעו לקולך" ,כי
מאחר שבני ישראל חשים בכל רגע כאילו היום נכנסו
למצרים ,הרי שתוקף האמונה בגאולה לא דעכה חלילה,
ובטח שבני ישראל יאמינו וישמעו לקולו של משה.

מאמינים בני מאמינים
וההוראה מכל זה לימינו :גם כיום ,לאחר אלפי שנים,
בוודאי שבני ישראל עומדים בתוקף האמונה והביטחון
שתיכף ומיד יקיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו "פקוד
יפקוד" בגאולה האמיתית והשלימה .ובפרט לאחר שזכינו
לשמוע ממשה רבינו של דורנו שכבר סיימנו את כל
העבודה ועומדים מוכנים לגאולה השלימה.
ולכן היום העבודה היא לחזק ולעודד את רוחם של בני
ישראל על ידי ההכרזה שהנה זה משיח בא ,ושרק נותר
להוסיף בעוד מעשה קטן ולהכריע את הכף לגאולה
השלימה – תיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת שמות ה'תנש"א)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ואלה שמות בני ישראל

(שמות א ,א)

"ואלה שמות בני ישראל" על שם גאולת ישראל נזכרו כאן:
ראובן שנאמר (שמות ג ,ז)" :ראה ראיתי את עני עמי".
שמעון על שם (שמות ב ,כד)" :וישמע אלהים את נאקתם".
לוי על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה
(שמות ג ,ב) לקיים מה שנאמר (תהלים צא ,טו)" :עמו אנכי
בצרה".
יהודה על שם שהודו להקדוש ברוך הוא .יששכר שנתן
להם הקדוש ברוך הוא שכר שעבודם ביזת מצרים וביזת
הים לקיים מה שנאמר (בראשית טו ,יד)" :ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול".
זבולון על שם שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם
שנאמר (שמות כה ,ח)" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
ואין זבולון אלא בית המקדש שנאמר (מ"א ח ,יג)" :בנה

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים" .ובנימין על שם
(שמות טו ,ו)" :ימינך ה' נאדרי בכח".

לחזק את לימוד הרמב"ם

דן על שם (בראשית טו ,יד)" :וגם את הגוי אשר יעבודו
דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" נפתלי על שם תורה
ומצוות שנתן להם הקדוש ברוך הוא שכתוב בהם (תהלים
יט ,יא)" :ומתוקים מדבש ונופת צופים" .גד על שם המן
שהאכילם הקדוש ברוך הוא שהוא (שמות טז ,לא)" :כזרע
גד" .אשר על שם שהיו מאשרין אותן כל שומעי גאולתן
וגדולתן דכתיב (מלאכי ג ,יב)" :ואשרו אתכם כל הגוים כי
תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות".

העבודה של בני ישראל עתה צריכה
להיות "להביא לימות המשיח"  . .על-ידי-
זה שמתכוננים בעצמם ומכינים אחרים
למצב של "ימות המשיח" .כולל ובמיוחד
– בקשר עם יום ההילולא דהרמב"ם – ע"י
שמחזקים ומוסיפים בלימוד ספר משנה
תורה להרמב"ם ,כולל – ע"י ההשתתפות
(או להוסיף חיזוק בזה ,אם משתתף כבר)
בלימוד הרמב"ם דכמה-וכמה מבני-
ישראל ,ג' פרקים ליום ,או פרק א' ליום ,או
בספר המצוות  . .ונוסף ללימודו בזה ,ידאג
להשפיע גם על יהודים נוספים מסביבתו,
אנשים נשים וטף...

יוסף על שם שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את
ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים דכתיב
(ישעיה יא ,יא)" :והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו'".
וכל הענין (שם ,יא-טז):
(שמות רבה)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:06
17:22

16:20
17:23

16:09
17:21

16:24
17:25

16:15
17:20

הפטרה :הבאים ישרש  -ישראל יעריצו (ישעיה כז ,ו  -כט ,כג)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

(משיחות שבת פרשת שמות ה'תשנ"ב  -מוגה)

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 אימיילoffice@sichathageula.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 באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
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ומשיח
גאולה
אגרות מלך

אריה קירשנזפט

אור גדול בעלות השחר

נגלה ,נכסה ונגלה
בג' תמוז ה'תשנ"ד החל מצב מבולבל בו לא רואים כולם בעיני בשר את
הרבי שליט"א מלך המשיח.
איננו מבינים מדוע זה היה צריך לקרות ואנו מבקשים ודורשים
מהקב"ה שתיכף ומיד נראה את הרבי שליט"א מלך ההמשיח ביופיו
בבית המקדש .יחד עם זאת אנו יודעים בוודאות שהמתרחש כעת זהו
חלק מתהליך הגאולה.
הקדוש ברוך הוא קבע שהדברים יהיו בצורה כזו ,שלאחר התגלותו
של משיח תהיה תקופה של העלם והסתר ,בו המשיח "מתכסה" ואיננו
יכולים לראותו .אך אנו יודעים שהרבי שליט"א חי וקיים בגוף גשמי,
ללא שינוי ונמצא איתנו ,ותיכף ומיד ישוב ויתגלה לעין כל ,יפעל את
פעולותיו בשלימות ,ויגאל אותנו ואת כל עם ישראל.

הירידה בעצמה  -עליה
בתורת החסידות מוסבר כי גם כאשר יש ירידה ,צריך לזכור שהיא
לא באמת הידרדרות ,אלא תפקידה בסך הכל להיות חלק מהעליה
שתבוא אחריה .כך אנו יודעים גם בנוגע להעלם וההסתר הנוכחי בו
איננו רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח ,כי רק בחיצוניות זה נראה
כירידה ,אבל באמת זה מביא את העליה הגדולה ביותר של הגאולה
האמיתית והשלימה.
פרופסור אבנר חי שאקי התפטר בעקבות סערת "מיהו יהודי" .אחר
כך הוא שהה ביחידות והרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו כך:
"לפני שיוצאים בזינוק לרוץ קדימה ,לוקחים מספר צעדים אחורה
לשם תנופה .אתה נמצא כעת בשלב של הצעדים אחורה ,היית צריך
להתפטר מתפקידך וזה לא כל כך נעים ,אבל אתה עוד תחזור בכבוד
גדול ותהיה שר".
נבואתו של הרבי שליט"א התגשמה לאחר שנים רבות ,הוא חזר להיות
חבר כנסת והתמנה לשר בממשלה .לפני שמתקדמים קדימה  -לוקחים
כמה צעדים אחורה .אך הירידה הזו שנראית כנסיגה אחורנית ,אינה
ירידה אמיתית ,היא גם לא אמצעי ,ככה עולים! זו העליה עצמה.
בקרוב ממש נראה בגלוי שכל הירידה היתה אכן רק למראה עיניים
ואינה אמיתית כלל וכלל ,הרבי שליט"א יתגלה בשלימות ויגאל אותנו
גאולת עולמים ,תיכף ומיד!
חשוב להדגיש שאין המדובר כאן כפי שנהוג לומר בדרך כלל "ידירה
לצורך עליה" ,אלא יותר מכך שהירידה היא עצמה עליה (ולא רק
לצורך).

אפשר כבר לצחוק
בגמרא נאמר כי אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה ,כלומר
שאסור לצחוק ולשמוח יותר מידי ,כיון שנאמר "אז ימלא שחוק פינו"
 אז  -רק בגאולה.בשנת תנש"א אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שהיום צריכה להיות
הוספה מיוחדת בשמחה ,שכן מה שנאמר שאסור לאדם למלא פיו
שחוק לא נאמר על זמננו ,כיון שבדורנו נשיא דורנו שהיה המשיח של
דורנו  -כבר התגלה .ועל זמן זה כבר נאמר "אז ימלא שחוק פינו!".
נתמלא בצחוק ושמחה ונבין שכל המצב שאנו נמצאים בו הוא רק עליה.
כאשר נשמח ונשמח ונמשיך לשמוח  -נזכה מיד לגאולה האמיתית
והשלימה מתוך שמחה וטוב לבב!

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
פרק ד .ספר טהרה .הל' טומאת מת .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כ'-כ"ו טבת
פרק אחד ליום
הל' עבודת יו"כ .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
הל' קרבן פסח .פרק א.
פרק ה.
פרק ב.
פרק ג.

יעקב קפץ ממקומו כנשוך נחש .הוא התקשה
להאמין למשמע אזניו .כמו חלום בלהות אחז
בו ולא נתן לו מנוח" .את בטוחה? זה בדיוק
מה שהם אמרו?" ,שאל את אשתו שוב ושוב.
"כן ,בטוחה!" ,השיבה לו אשתו בקול בוכים,
"תומר נעלם!"...
תומר הוא בנו היחיד של יעקב פור מראשון
לציון ,מנהל חברת מנופים גדולה באיזור
המרכז .ליעקב יש שלושה ילדים ,בן אחד
ושתי בנות .הילדים הם כל חייו של יעקב .הם
הדבר שהכי נוגע לו בעולם.
כבר כשתומר רצה לצאת לטיול לחו"ל לאחר
הצבא ,יעקב די חשש מכך ולא הראה סימני
התלהבות .הוא העדיף תמיד שבנו היחיד
יישאר תמיד קרוב אליו ,שמור ומוגן .אך
יעקב התקשה לסרב למלא את משאלותיו
של בנו האהוב .בלב כבד ,הסכים יעקב לבנו
תומר לצאת עם חברים לטיול בחו"ל ,בצ'ילה
הרחוקה שבדרום אמריקה.
מספר שבועות חלפו ובלילה אחד נחתה על
ההורים הבשורה הקשה :תומר נעדר!
הוא יצא עם חברים לטיול בהרים ,כשבשלב
כלשהו של הטיול גילו לפתע החברים שתומר
כבר איננו איתם ...החבורה התפצלה ויצאה
לחפשו בכל המסלולים והשבילים שבסביבה.
הם גמאו מרחקים גדולים ,הסתכלו היטב
תחת כל עץ ושיח ,קראו בשמו של תומר
בגרון ניחר ,אך אין קול ואין עונה...
לאחר שעות של חיפושים ,נאלצה החבורה
לחזור למקום האכסניה בפנים נפולות ובמצב
רוח קודר .הנער איננו .הם ניסו להפעיל צוות
נרחב יותר שיעזרו בחיפושים ,כמו גם להתחיל
עבודת חיפוש מקצועית יותר בעזרת מסוק,
אולם המאמצים עלו בתוהו .מזג אוויר סוער
החל באיזור כולו ומנע את המשך החיפושים.
 30שעות לקח לחברים להצליח לאתר את
משפחתו של תומר בארץ 30 .שעות בהם
תומר נשאר ללא אוכל ,ללא מים ,וללא
אפשרות ליצור קשר כלשהו עם העולם...

יעקב פור

הוא החל לרעוד
ולהזיע בכל גופו.
תחושת חוסר אונים
נוראה .בנו היחיד,
היקר לו מכל ,נתון
כעת בסכנת חיים
נוראה ,והוא ,אביו
מולידו ,לא יכול
לעשות מאומה...
"תכתוב מיד בקשת ברכה לרבי שליט"א מלך
המשיח ושלח לי מיידית את המכתב".
יעקב אכן התיישב מיד ושפך את ליבו במכתב
קצר ,בתחינה שבנו ישוב הביתה חי וקיים,
בריא בגופו ובנפשו .הוא העביר את המכתב
לרב כוחונובוסקי שיעבירו לרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות האגרות קודש.
בשעה רבע לשתיים עשרה בלילה קיבל יעקב
הודעה מהרב כוחונובסקי" :בשורות טובות:
הרבי שליט"א מלך המשיח כתב שעד עלות
השחר ימצאו אותו .אל דאגה".
שלווה פנימית ננסכה ביעקב עם קבלת
ההודעה .אשתו פרשה לחדר והתייפחה בבכי
חסר מעצורים ,אולם יעקב הרגיש שברגע
אחד כל הלחץ והדאגה עזבו אותו ואת מקומם
תפסה שלווה ובטחון שהכל יהיה טוב...

יעקב לא ידע את נפשו מרוב לחץ ובהלה .הוא
החל לרעוד ולהזיע בכל גופו .תחושת חוסר
אונים נוראה .בנו היחיד ,היקר לו מכל ,נתון
כעת בסכנת חיים נוראה ,והוא ,אביו מולידו,
לא יכול לעשות מאומה...

ברבע לחמש בבוקר צלצל הטלפון עם
הבשורה המרעישה :תומר נמצא! הוא אמנם
היה בהתייבשות ותשישות ,אבל חי!

פתע נזכרה האם בדבר חשוב" .יעקב ,תתקשר
כעת לרב חנן! אולי הוא יוכל לעזור לנו!" .הרב
חנן כוחונובסקי הוא שליחו של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח בשכונה .יעקב
הזדרז להתקשר לרב ולספר לו על הצרה.
תשובתו של הרב כוחונובסקי היתה קצרה:

יעקב הרגיש 'בעננים' .הוא כבר לא היה
מסוגל לחזור לישון ...מתוך הודאה לה' על
הנס הגדול ,הוא לקח את טליתו ותפיליו
ולראשונה בחייו ,צעד מוקדם בבוקר לבית
חב"ד ,ללכת להתפלל ...בעקבות הסיפור חזר
יעקב בתשובה שלימה.

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

ההתרפסות מגבירה את הפיגועים
שלטונות ישראל רוצים לחלק את ירושלים עיר הקודש לשלשה חלקים . .
התרפסות זו בפני הערבים גורמת ,שאם עד-עתה הם היו במצב של פחד
מישראל ,הרי כעת ,כתוצאה מהרדיפה אחריהם ,הם מרימים ראש כנגד
ישראל ומגבירים רחמנא-ליצלן את הפיגועים.
(ע"פ שיחת שבת פרשת מטות-מסעי תשכ"ט)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

'אגרות קודש' ברדיו ובית חב"ד בקיבוצים
לבדוק את התפילין ,ואכן בתפילין של בעלה נמצאה
פרשיה הפוכה .הסופר הפך את הפרשיה והחזיר אותה
למקומה כראוי ,וכצפוי ,גם התינוק התהפך ונולד בריא
ושלם".

"יש רבי בישראל ,ואין הוא מוגבל בהגבלות הטבע,
והרוצה ללכת לבטח דרכו במסחר ,בהנהגת הבית ,ועוד,
לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי" .מילים אלו
נכתבו על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו ,בהסברה
עד כמה חשובים המאמץ והפעילות להביא אנשים לכתוב
מכתבים לנשיא הדור ולהתייעץ עימו.
ציבור הפונים אל הרבי שליט"א מלך המשיח הוא רחב
כל כך ,עד שלעיתים לא משערים נכון את כמות והיקף
הפניות ,ואת השפעתן הרחבה ,החל מחייהם של אנשים
פרטיים ועד למקבלי החלטות בתחומים שונים ,ומשם
הדרך קצרה להשפעה על אלפים רבים.

הרב אליהו גבאי

הוא גם משתתף בתוכנית
רדיו שבועית ,בה אנשים
מתקשרים ושוטחים שאלות
או בעיות ,ומקבלים בשידור
חי עצה וברכה מהרבי
שליט"א מלך המשיח .באחת בית חב"ד בתיכון
כאמור ,הרב גבאי גם פועל בשליחות בקיבוצים ,כאשר
הפעמים ביקש מנכ"ל 'טבע'
פעילותו מתייחדת בכך שהוא משקיע בבניית בית כנסת
ברכה עבור החברה
וקהילה בתוך הקיבוץ" .הזמינו אותי לערוך התוועדות

תאריך ידוע מראש
אחד האנשים שזוכים לעסוק בתחום ,ובזכותו התוודעו
רבים לאפשרות לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות ה'אגרות קודש' ,הוא הרב אליהו גבאי
מרחובות .ביום יום הוא משמש כשליח לקיבוצים שבאזור
רחובות והסביבה ,וכן עובד בכיר בתחום הגיור במשרד
ראש הממשלה .אך מעבר לעיסוקים אלו הוא גם משתתף
בתוכנית רדיו שבועית בתחנה  ,FM103בה אנשים
מתקשרים ושוטחים שאלות או בעיות שונות ,ומקבלים
עצה וברכה בשידור חי.
הוא משתף בכמה מהסיפורים" :התקשרה אישה ,עובדת
בכירה בחברת התרופות 'טבע' ,ואמרה שהבן שלה כבר
לא צעיר אך עדיין לא התחתן .ביקשנו ברכה ופתחנו את
הספר 'אגרות קודש' ,וקיבלנו מענה במכתב הנושא את
התאריך כ"ח סיון .הסברתי לה את תשובת הרבי שליט"א
מלך המשיח ומה הוא מורה במכתב שיש לעשות,
ובמהלך החודשים הבאים היא עדכנה מפעם לפעם איך
העניין מתקדם .סופו של דבר – היא שלחה לי הזמנה
לחתונה שתתקיים בתאריך ...כ"ח סיון".

דירה כנגד כל הסיכויים
"אותה בכירה בחברת 'טבע' גם התקשרה לבקשת
המנכ"ל ,כדי לבקש ברכה עבור החברה להצלחה
בתביעת משפטית בעלת השלכה כלכלית גבוהה" ,מספר
הרב גבאי ,ומשתף במקרים נוספים" :התקשרו לבקש
ברכה עבור אישה העומדת לפני לידה ,אך התינוק הפוך
ועלול להיות בסכנה .הרבי שליט"א מלך המשיח הורה

עצה והדרכה

עבור בני הנוער בבית ספר תיכון של הקיבוצים .שאלתי
היכן ההתוועדות אמורה להתקיים ,והשיבו לי 'בבית
חב"ד' .מסתבר שהתלמידים ,באישור ההנהלה ,ארגנו
עבור פעילות חברתית דתית מתחם בחצר ובו תניא
וספרי קודש נוספים ,וזהו 'בית חב"ד' של התיכון של
הקיבוצים .שוב ושוב רואים את דברי הרבי שליט"א מלך
המשיח שהעולם מוכן לגאולה ,כאשר גם במקומות שכלל
לא חשבנו ,כבר מוכנים לקבל את פני משיח צדקנו תיכף
ומיד ממש".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

השליחות  -במקומו
בנוגע לבעיות שכותב במכתבו ,מכאן ולהבא עליו להתבונן
באמת  -השייכת לכל יהודי שבתוך כלל ישראל ,כל אחד
מאתנו הוא שליח מהשם יתברך בורא עולם ,לבצע עבודת
קודש בעולם הזה ,שהעבודה בכללות כבר נאמרה במשנה ,אני
נבראתי לשמש את קוני ,וכיצד זה יכול להתבצע,
ההלכה בשולחן ערוך היא ,אשר  -בכל דרכיך דעהו( ,אורח-
חיים סימן רל"א) שכל דבר מותר ושעושים אותו ,יכולים על-
ידי-זה דעהו ,בכוונה טובה,
וכדי לדעת מה מחויבים לעשות ומה אסור לעשות ,הובהר
הדבר בתורתנו תורת חיים ,מזה גם מובן ,שהשליחות שניתנה
לכל אחד מאתנו אינה בשווה בדיוק ,כי כל-אחד-ואחד

נא לשמור על קדושת הגליון

בפיו של הרב גבאי סיפור נוסף" :אברך המתגורר
ברחובות פנה למתווך וביקש לקנות דירה ,אך מחירה
היה עבורו גבוה מאוד והוא לא ראה שום דרך הגיונית
להשיגו .הוא ביקש ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח,
וקיבל באמצעות ה'אגרות קודש' מכתב ובו ברכת מזל
טוב על קבלת המפתח למבנה החדש .את התשובה
שקיבל האברך הראה למתווך ,שלהפתעתו התרגש
מאוד' :זהו מכתב משנות לימודיי בישיבה שממוען עבור
הישיבה בה למדתי ,למעשה המכתב מיועד אליי'! הוא
וויתר על דמי התיווך ,השיג הנחה במחיר הדירה ,דאג
למשכנתא מוגדלת מהבנק ,וארגן הלוואה נוספת עבור
ההון העצמי ,הכל כדי שהאברך יוכל לקנות את הדירה".

צריך לנצל את הכוחות והאפשרויות שלו ,ובהתאם לכוחות
ואפשרויות ,גם השליחויות שונות זו מזו.
והיות שהשם יתברך הצליח את הקהילה היהודית ב ...שמזמן
מסויים נוסדה שם ישיבת ...הרי אחת השליחויות העיקריות
של כל יהודי הנמצא ב ...היא ,לעשות כל האפשרי לא רק לחזק
את הישיבה אלא גם להשתדל שתתרחב יותר ויותר ,ושתוכל
לקלוט ולהקיף את כל הנוער והילדים ,ועל ידם להשפיע גם על
ההורים חמימות יהודית ואור יהודי.
ובהתאם להאמור לעיל עליו להתדבר עם ההנהלה ,של
הישיבה ,מה הדרך והאופן הכי טובים ,שביכולתו לעשות למען
הישיבה,
(אגרות קודש חלק יג עמ' ז  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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