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הדיבורים והפעולות
שמעודדים פיגועים!

מלחמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כנגד הסכנה הברורה שבמעשים ודיבורים המעניקים לערבים עידוד
למעשי הטרור ,קיבלה בשבועיים האחרונים תזכורת מצמררת .על ראש הממשלה להתפטר מתפקידו
"דיבורים אלו אודות תכנית האוטונומיה הינם צעד ראשון
למסירת חלקים מארץ-ישראל ולא רק חלקים קטנים אלא
חלקים גדולים כמו יהודה ,שומרון ,עזה ,חברון וירושלים
וכו' ,והרי זה ענין של פיקוח
נפשות ממש! וכאמור שלא
משנה מה שהיהודים חושבים
ואומרים ומסבירים את זה אלא
איך שאומות-העולם מפרשים
זאת ,והם מפרשים זאת שמדובר
אודות תכנית שסופה מסירת
חלקים מארץ-ישראל בפועל
והקמת מדינה פלסטינאית.

שאומרים היהודים ,אלא האופן בו מפרשים הערבים את
המהלכים האלו ,ובאם אצלם הפרשנות היא עידוד ותמיכה
לכיוון אותו הם מבקשים ,הרי שיש בזה כדי לעודד אותם
להמשיך במעשים הנלוזים
המסכנים חיי יהודים היל"ת.
כל בר דעת ראה בשבועיים
האחרונים את התרגום המיידי
של הכניעה לערבים .בשבוע
שעבר היה זה הפיגוע בבאר
שבע ,שבוצע כמעט במקביל
לפגישה שערך נפתלי בנט
במצרים עם מנהיגי המדינות.
השבוע זה אירע שוב במקביל
למפגש הפסגה של שרי החוץ
שנערכה בנגב.

"אתה הרי מבין ערבית ,אז תשאל
לערבים הגרים שם ותראה שהם
יגידו לך שמה שהם מתכוונים
חותמים ששים ימי שמחה
אודות מה שמדברים על
ב ,770-ממשיכים לרקוד במהלך ימי חודש
ולא מקרה הוא זה .לאורך
פירושו
אוטונומיה של  5שנים
אדר ,כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
השנים מזהיר הרבי שליט"א
בפועל שמוסרים להם חלקים
מארץ-ישראל כדי להקים מדינה
מלך המשיח ,כי עצם הנכונות
פלסטינאית .וממילא אין זה נוגע כלל איך היהודים יפרשו
לויתורים ,מעודדת את הטרור והערבים המבקשים להכניע
את זה כי העיקר הוא איך שהגויים מסתכלים על-זה.
את ישראל ,מקבלים מדיבורים ופעולות שכאלו רוח גבית
להמשך מעשי הטרור.
"רק עצם הדיבור בנוגע לתכנית האוטונומיה הוא חילול ה'
וחילול הקודש .זה שיש בארץ-ישראל יהודים שאינם שומרי
תורה ומצוות הרי זה בנוגע להם בפרטיות ,אבל כאן המדובר
שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלויה נגד ה' ותורתו".

רוח גבית לטרור
הציטוט המובא לעיל ,הינו מתוך שיחה מיוחדת במינה,
שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח לשר התחבורה בשנת
תשנ"ב ,כאשר זה בא לקבל את ברכתו ,ושמע ממנו דברים
נוקבים על הסכנה העצומה הטמונה במהלכים הנעשים מול
הערבים.
בין היתר ,כאמור ,אמר לו
הרבי שליט"א מלך המשיח,
שמה שחשוב וקובע בכל
מהלכים אלו ,הוא לא מה

תתפטר!
בהמשך אותה שיחה שצוטטה לעיל ,אומר הרבי שליט"א
מלך המשיח על ראש הממשלה שבאם "אינו יכול לעמוד
מול הלחץ של אומות העולם ,שיכריז זאת בגלוי שאינו יכול
לעמוד מול הלחץ ואינו יכול להיות יותר ראש הממשלה!".
ראש חודש ניסן ,אותו אנו מציינים בשבת זו ,הינו "ראש
חודש של גאולה" כפי שנאמר במדרש .נאחל אם כן לכל בית
ישראל ,גאולה אמיתית ושלימה ,לא כזו הנמצאת בקלפי,
ובממשלה כזו או אחרת המתחלפת מידי כמה שנים ,אלא
כזו המפסיקה אחת ולתמיד את כל הרוע ,ממשלה שבראשה
עומד משיח צדקנו ,כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח
בעצמו אומר" :ועוד והוא העיקר שאני מקווה שתיכף ומיד
יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו".

חדשות טובות
חדש :חוברת המנהיג
לקראת יום י"א ניסן ,בו יציינו  120שנה
להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח ,יצאה
לאור חוברת מהודרת בפורמט אלבומי
המביאה את המידע סביב מנהיגותו ,מסריו
ונבואתו על הגאולה האמיתית והשלמה.
כעת מופצת במחיר מיוחד ל 120-חוברות
שכל אחד ואחת יקח כדי להפיץ ולהכין את
אנשי עירו ומקומו לקבלת פני משיח צדקנו.
להזמנות' :ממש' .077-5123-770

פסח של גאולה
עשרות רבות של מוצרי משיח ועזרי הפצה
לחג הפסח הופקו על-ידי ‘ממש’ – מרכז
ההפצה בארץ-הקודש .החל מעלוני החג
בעיצוב מיוחד לילדים ומבוגרים ,הגדות
לפסח ,פוסטרים ,שלטים ,ועוד .בנוסף לכך
ישנו קטלוג מיוחד למוצרי מאפיית המצות
לילדי הגנים ,בתי הספר והמועדוניות.
לפרטים והזמנות‘ :ממש’ 077-5123-770

מכירת חמץ און ליין
לקראת חג הפסח ,מתאפשרת מכירת חמץ
כדת וכדין ,באמצעות אתר הגאולה .המכירה
תתבצע עד לערב החג ,בשעה המותרת,
אך מומלץ להקדים ולחתום על המכירה
בהקדם  -עוד היום! פרטים נוספים ונוסח
מלא בכתובת http://chametz.esy.es :נא
להפיץ בין ידידים ומכרים.

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

כשבני ישראל עשו ברית מילה בלילה
רוחנית  -כי בהיותם במצרים הם היו 'שקועים' בארבעים
ותשע שערי טומאה.

אחת המצוות המופיעות בפרשת השבוע היא מצוות
ברית מילה .הכלל אומר שניתן לערוך את ברית המילה
רק ביום ולא בלילה ,וכפי שמדייקים זאת חכמים מלשון
הפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"  -דווקא ביום.

ובכדי לפרוץ את אותם גבולות היה צורך באור א-לוקי
חזק ומיוחד שלגביו לא שייכים כלל כל אותן מגבלות,
ובכדי להמשיך את אור זה היה צריך לגלות זאת בתורה,
כי התורה היא המקור לכל העניינים.

למרות זאת ,למרבה הפלא מסופר באחד המדרשים
שהפעם הראשונה שבה קיימו כל עם ישראל את מצוות
ברית מילה הייתה דווקא בלילה ולא ביום.

יש לכם את הכח

הפעם הראשונה הייתה בימים שקדמו לאכילת קרבן פסח
טרם היציאה ממצרים ,שכידוע אחד התנאים לאכילת
הקרבן הוא ש"כל ערל לא יאכל בו" ,כלומר רק מי שמהול
יוכל לשבת ולאכול מקרבן הפסח.

בליל הסדר התרחש נס וריח
קרבן הפסח הגיע לכל בתי
ישראל .כולם הגיעו לבקש
חתיכה מהקורבן ,אך משה
השיב להם "אם אין אתם
נימולים אין אתם אוכלים"

הם לא ידעו
המדרש מספר שלמרות הציווי ,לא מיהרו כולם לרוץ
ולקיים את המצווה אלא רק בודדים עשו זאת ,אך בהגיע
ליל הסדר התרחש נס מופלא שהפיץ את ריח קרבן
הפסח מביתו של משה רבינו לכל בתי ישראל וכולם
הגיעו אל משה לבקש ממנו לאכול חתיכה מהקורבן ,אך
משה השיב להם "אם אין אתם נימולים אין אתם אוכלים",
ומיד הלכו כולם ומלו את עצמם.
מסיפור זה מובן שדווקא הפעם הראשונה שבה קיימו
כולם את המצווה הייתה בלילה ,ונשאלת השאלה  -כיצד
ייתכן?
השאלה מתחזקת עוד יותר ,כי לפי המסופר במדרש מובן
שמשה רבינו לא סיפר להם קודם שברית המילה היא
תנאי לאכילת קורבן הפסח ,ולכן יותר לא מובן מדוע לא
יכל משה לומר להם למול את עצמם ביום ובכך לקיים
את המצווה כהלכתה.

לפרוץ את הגבול
אפילו אם נאמר שהכלל הקובע שיש לערוך את הברית
ביום נאמר רק על הזמן שלאחר מתן תורה ,עדיין דרוש
הסבר מדוע סיבב הקדוש ברוך הוא את הסיבות כך שהם
יקיימו את המצווה דווקא בלילה.
ההסבר לזה יובן בהקדם ביאור עניינה של יציאת מצרים:
כאשר עם ישראל היה בשעבוד במצרים הוא היה כבול
וכפוף לגבולות המצריים ,הן מבחינה גשמית  -כידוע
שאפילו עבד אחד לא יכל לברוח ממצרים ,והן מבחינה

כעת יובן מדוע הם קיימו את המצווה דווקא בלילה:
מעמד המצוות לאחר מתן תורה אינו דומה לקודם לכן,
כיוון שלאחר מתן תורה נכנסו המצוות לגדר וסדר מסודר
עם כללים ,חוקים ומגבלות של זמן או מקום .לעומת זאת,
לפני מתן תורה היו המצוות בדרגה גבוהה יותר שלמעלה
מכל אותן מגבלות.
לכן גרם הקדוש ברוך הוא שבני ישראל יעשו את
המילה דווקא בלילה ,כדי להדגיש את מעלת המצוות
כפי שהן למעלה מההגבלות ,ואפילו למעלה מההגבלות
של התורה (כביכול) ,וכך המשיכו בני ישראל כח נעלה
שלמעלה ממדידות והגבלות שנתן להם את הכח לפרוץ
גם את גבולות מצרים ,הרוחניים והגשמיים.
מכיוון שבכל יום ויום צריך יהודי לצאת מהמצרים
והגבולות של היום הקודם ,מובן שההוראה מכל זה
בעבודת ה' היא רלוונטית לגבי כל יום ,ומובן שיש לקיים
את המצוות מתוך תוקף הכי גדול שלמעלה מטעם ודעת
או חשבונות שונים ,ועל ידי כך תבוא הגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק י"ז עמוד )125

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
וילדה זכר

(תזריע יב ,ב)

בית שמאי ובית הלל .בית שמאי אומרים :לא כשם שיצירת
הולד בעולם הזה ,כך יצירתו לעולם הבא .בעולם-הזה
מתחיל בעור ובבשר וגומר בגידים ועצמות ,אבל לעתיד
לבא מתחיל בגידים ועצמות וגומר בעור .שכן כתיב במתי
יחזקאל (יחזקאל לז ,ח)" :וראיתי והנה עליהם גידים ובשר
עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם" .אמר ר'
חייא בר אבא :אין פרשת יחזקאל ראיה ,למה מתי יחזקאל
דומין? למי שנכנס למרחץ  -זה שפשט אחרון ,לבש ראשון.
בית הלל אומרים :כשם שיצירתו של אדם בעולם-הזה כך
יצירתו (לעולם) [בעולם] הבא .בעולם הזה ,מתחיל בעור
ובשר וגומר בגידים ועצמות ,ולעתיד לבא כמו כן .שכן איוב
אומר (איוב י ,ט)" :זכר נא כי כחמר עשיתני"; (י)" :הלא
כחלב תתיכני" התכתני אינו אומר אלא תתיכני; "וכגבנה
תקפיאני" הקפיאתני אינו אומר אלא תקפיאני; (יא)" :עור
ובשר תלבישני" הלבשתני אינו אומר אלא תלבישני;

זמני
השבת

		
לפי שעון קיץ

		
הדלקת נרות
יציאת השבת

"ובעצמות וגידים תסככני" סככתני אינו אומר אלא תסוככני
הוי (יב)" :חיים וחסד עשית עמדי"  ...בעולם-הזה אשה
יולדת בצער ,לעתיד לבא מה כתיב? (ישעיה סו ,ז)" :בטרם
תחיל ילדה בטרם יבא חבל לה וגו'".
(מדרש רבה)

נגע צרעת הוא

(תזריע יג ,ג)

בעולם הזה הלקה לעובדי עבודה זרה בצרעת .ואף לעתיד
לבא כך ילקה אותן בצרעת ,שנאמר :וזאת תהיה המגפה
אשר יגוף ה' וגו' (זכ' יד יב) .אומר להם הקדוש ברוך הוא:
לפי שהייתם קוראים לבני טמאים ,אני מטמא אתכם ...אבל
ישראל ,אני מטהרן ומקדשן וגואלן מביניכם ,שנאמר :וקראו
להם עם הקדש גאולי ה' ,ולך יקרא דרושה ,עיר לא נעזבה
(ישעיהו סב יב) .וכן אמר שלמה המלך[ :כלך] יפה (את)
רעיתי ומום אין בך (שיר ד ז).
(תנחומא)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:23
19:36

18:38
19:38

18:30
19:38

18:40
19:38

19:03
20:03

הפטרה :כה אמר  -עולת תמיד (יחזקאל מה ,יח  -מו ,טו)
ומוסיפין פסוקי הפטרת ראש חודש פסוק 'כה אמר' (ישעיהו סו ,א ופסוקים כג ,כד ,כג)' :והיה מידי' ' -אמר ה''

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

העולם לא יכול להתנגד
כיון שהחיות והמציאות של כל בני
המדינה וכל עניני המדינה תלויה בהמלך,
מובן ,שלאמיתו של דבר לא שייך מציאות
של מנגד להמלך ,שהרי כל מציאותו של
ה"מנגד" (כפי שנראה בחיצוניות) תלויה
בהמלך .ועל דרך זה בנוגע להגאולה –
שענין המלכות (מלך המשיח) מדגיש
שלאמיתו של דבר אין העולם (גלות) יכול
להיות מנגד להגאולה ,כיון שכל מציאות
העולם תלוי' בענין הגאולה (מלכות) ..ולכן,
ה"ניגוד" דהעולם (גלות) להגאולה אינו
אלא ענין חיצוני בלבד ,וביטולו הוא ע"י
התגלות ענינו האמיתי של העולם – מלכות.
(משיחת שבת פרשת תזריע מצורע ה'תנש"א  -מוגה)
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נפלאות עכשיו

המפתח לברכה

פסגת "השלום"
הובילה לפיגוע!
בזמן הפיגוע הנורא בחדרה נערכה פגישה ,״פסגה״ הם מכנים אותה,
של שרי חוץ ממספר מדינות ,על מנת לדון כיצד לקדם את ״השלום״
המדומה שלהם.
תבינו את עומק המנותקות מהמציאות; הנה דבריו של דובר הג'יהאד
האסלאמי ,דאוד שיהאב ימ״ש ,הוא אומר כי חזרתם של הפיגועים
לעומק ישראל הוא "דבר הכרחי ליצירת ההרתעה" .עוד אמר שיהאב
לערוץ אל-מיאדין המקורב לחיזבאללה כי הפיגוע בחדרה הוא "תגובה
של העם הפלסטיני ומשחררי האומה על פגישת הרוע שמשתתפים בה
שרי החוץ של מדינות ערב" .עוד אמר כי הפיגוע הוא מסר של הרתעה
עבור המתנחלים והחיילים.
בזמן ששר החוץ ״שוחר השלום״ של ארה״ב אומר כי ״אלימות
המתנחלים" היא הבעיה המרכזית לפיגועי הטרור ,דובר הג׳יהד חושב
אחרת ...וגם הוא מודה במפורש (להבדיל אלפי הבדלות) על דבריו של
הרבי שליט״א מלך המשיח כי עצם הדיבורים על מסירת שטחים וענייני
״השלום״ גורמים לשפיכות דמים של יהודים!

רק משיח
מי שאחראי למחדל הנוראי הזה הוא בראש ובראשונה העומד בראשות
הממשלה ״איש הימין״ כביכול  -נפתלי בנט .הוא שלא בחל בשום
אמצעים ,שיקר ללא הינד עפעף לכל עם ישראל ,ושילם  53מליארד
שקל לתומכי הטרור מכספי אזרחי ישראל על מנת להשיג דבר אחד -
לשבת על כסא ראש הממשלה!

"זה נשמע לי ממש חשוד! מה פירוש
שקובעים על חתימת חוזה ובסוף ברגע
האחרון מודיעים שלא מגיעים? אני פוחדת
שמשהו לא כשורה בכל העיסקה!" .היתה זו
הגברת בעלת הדירה למכירה .היא כבר החלה
להיכנס ללחץ ,ובצדק.
לפני מספר שבועות היא ניגשה לרפאל
אלטין ,חסיד חב"ד תושב ירושלים שעוסק
לפרנסתו בתיווך עסקאות נדל"ן .הגברת
ביקשה ממנו למצוא עבורה לקוח טוב שיקנה
את הבית שהיא מציעה לרכישה .רפאל עשה
את עבודתו נאמנה .תוך ימים בודדים כבר
מצא כמה לקוחות שחפצו ברכישת הדירה
המדוברת .מבין כל המועמדים לרכישת
הדירה ,חפצו בדירה במיוחד משפחה אחת
חרדית .לבני הזוג כבר היתה דירה משלהם,
אותה קנו בעזרת ההורים.
אך בשלב זה ,ההיתכנות לביצוע העסקה
החלה להיראות כחלום שאינו מעשי .הבעל
הינו אברך כולל .בהתאם לכך ,חיה המשפחה
מאז ומתמיד בצמצום גדול וממש לא היו
להם כספים משלהם לקנות דירה .את הדירה
שלהם הם מכרו ,אך יחד עם הסכום ממכירת
הדירה עדיין נותר להם להשיג סכום גדול
עבור רכישת הדירה החדשה.

ראש הממשלה ,השרים וחברי הקואליציה (היהודים) הם (ולא אף ארגון
אחר) אחראים לפיגועים הנערכים בערי ישראל :בחתימתם וישיבתם
בממשלה עם תומכי הטרור הם משלימים עוד חלק בפאזל ,בתוכניתו
הנוראית של תומך ומעודד הטרור  -מנסור עבאס (רה״מ בפועל) לפגוע
ביהודים היושבים בארץ ישראל.

הם פנו ליועץ משכנתאות שיעזור להם
בהשגת משכנתא .דירוג האשראי של בני
הזוג התגלה כנמוך במיוחד ,מה שמקטין
את הסיכויים שהבנק יאשר להם את הלוואת
המשכנתא .במתח רב חיכו בני הזוג לאישור
המיוחל מהבנק .אך שבוע לפני חתימת החוזה
הגיעה התשובה :אין אישור למשכנתא.

לכן בידינו הדבר ,גם אם בחלומות הטובים ביותר רה״מ ושריו יקחו
אחריות ויתפטרו  -זה לא יעזור ,כשתעלה ממשלה אחרת גם הם יפחדו
להילחם בטרור ,כבר אין לנו אמון בשום הבטחות של פוליטיקאים
לאחר תרגיל בנט-עבאס ,כל פוליטיקאי ייעשה הכל על מנת לחמם
איזה כסא בכיר ואז לא לעשות כלום.

בני הזוג לא ידעו את נפשם .מה יעשו
עכשיו? ...יועץ המשכנתאות חשב על כך
מראש והגיש בקשה לקבלת משכנתא בבנק
נוסף .ביום חתימת החוזה שהיה אמור להיות
בשעה  ,4שעה לפני מועד החתימה ,מודיע
יועץ המשכנתאות שלצערו עדיין לא התקבל
האישור המיוחל .העו"ד של המוכרת מקבלת
את הידיעה ומציעה שהמוכרת תחתום על
החוזה ובתוך כמה ימים יגיעו הקונים עם
העו"ד שלהם לחתום.

התפטרותם המיידית שצריכה להיות ,של ראש הממשלה ושריו זהו
דבר מובן ופשוט ,אך לא אדם מנותק כבנט ייעשה זאת.

הפתרון והתשובה לפיגועי
הטרור בידינו  -העם!
רק אנחנו נפתור את הבעיה הזאת :הפתרון הוא פשוט מאוד  -כל
שעלינו לעשות הוא לקבל על עצמנו את מלכותו של הרבי שליט״א
מלך המשיח ,ברגע שכל העם כולו יתאחד סביב הנהגתו של מלך
המשיח ,הוא יבוא ויגאל אותנו גאולת עולמים וכל המחבלים יעלמו
כלא-היו ואומות העולם יהפכו לעבדים שלנו!
זאת לא פנטזיה! הרבי שליט״א מלך המשיח אומר לנו כי אנו נמצאים
כבר עמוק בזמן הגאולה כל שעלינו לעשות הוא להמליך אותו למלך
עלינו ולקבל את פניו תיכף ומיד ממש!

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

ג' פרקים ליום
הל' שכירות .פרק יג .הל' שאלה ופקדון .א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
הל' מלוה ולוה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

מענדי ליפש

כ"ט אדר ב'  -ו' ניסן
פרק אחד ליום
הל' טומאת צרעת .פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
הל' מטמאי מושב ומשכב א

המוכרת מתקשרת לרפאל בדאגה והוא מסביר
לה שהכל יסתדר תוך כמה ימים באופן סופי
בעז"ה.
למחרת הוא התקשר לאברך" :תשמע יעקב,
המצב שלכם ממש לא פשוט .אתה מוכרח
לגשת מיד לכתוב ולבקש ברכה מהרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח! בלי
ברכה אתם עלולים להיות בצרות"...

רפאל אלטין

יועץ המשכנתאות
חשב על כך מראש
והגיש בקשה לקבלת
משכנתא בבנק נוסף.
כעת הם ביקשו
מבעלת הדירה לדחות
את חתימת החוזה
במספר ימים ,ונקבע
מועד חדש
יעקב הבין שהוא מוכרח את הברכה .הוא פנה
לכמה בתי חב"ד בעירו שיעזרו לו בבקשת
הברכה ,אך כולם השיבו לו שבדיוק היום אין
להם פנאי לזה כלל .רפאל המתווך החליט
שהוא יכתוב עבור יעקב ואשתו .בני הזוג
קיבלו על עצמם החלטות טובות כדי להיות
כלי לברכה .המענה מהרבי שליט"א מלך
המשיח התקבל באגרות קודש כרך יד עמוד
צח .התוכן שם הכיל הוראות מפורטות של
תיקוני תשובה ,חלקם היו קשורים ישירות
להחלטה טובה שיעקב לקח על עצמו .יעקב
לקח על עצמו לקיים את כל ההוראות
שהופיעו במכתב ,ורפאל הנחה אותו שללא
ספק קיום ההוראות מהרבי שליט"א מלך
המשיח זהו המפתח לברכה.
בתוך המכתב הופיעה גם ברכה לרגל ההיריון
של זוגתו שתחיה ,תוך איחול שהלידה תהיה
כשורה ובקלות" .זוגתך בהיריון?" ,שאל רפאל
בזהירות" .לא מה שידוע לי" ,השיב יעקב.
למחרת פחות מ 24שעות לאחר שהתקבלה
התשובה באגרות הקודש הגיעה סוף סוף
התשובה מהבנק :יש אישור! העסקה נחתמה
ויצאה לפועל בשעה טובה ומוצלחת.
אך בכך לא תם הסיפור :חודש לאחר מכן
גילתה זוגתו של יעקב שאכן היא כבר
בעיצומו של היריון...
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ההתרפסות מגבירה את הפיגועים
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.
(משיחת שבת פרשת מטות-מסעי תשכ"ט - .בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

החלטות טובות לקראת י"א ניסן
על פרק קכ"א.

י"א ניסן מתקרב ,וזה הזמן לתת מתנות .יום הולדתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח בפתח ,וכל אחד מחפש
להוסיף במעשי הטוב החסד והמצוות ,ובמיוחד בקיום
הוראותיו כדי להעניק לו את המתנה הרוחנית המיוחלת.

חשוב לציין כי בארץ ישראל ,צפויים להשתתף השבוע
רבים ,באירוע מיוחד שיתקיים לקראת י"א ניסן באיצטדיון
בלומפילד ,המכיל כשלושים אלף מקומות .בתוכנית
המוזיקלית יופיעו שורת זמרים ומקהלות שינעימו את
הערב ,לצד אירוע תמיכה בשלוחים באוקראינה ותוכנית
עשירה לרגל המעמד החשוב ,בהשתתפות רבנים ואישי
ציבור נכבדים.

כיאה לשנה זו מציינים  120שנה להולדתו ,הפעולות
הפעם הם בקנה מידה ענק ,תוך שהפעולות כולן מכוונות
למשימה העיקרית שהטיל על כולנו  -לקבל פני משיח
צדקנו בפועל ממש ,וכל המעשים חדורים במסר זה של
קבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח על ידי
אנשי הדור.

המנהיג ,שער החוברת

החוברת החדשה

לקראת האירוע ,מוציאה לאור מערכת עיתון ישראל היום
מוסף מיוחד על מהותו של י"א ניסן ,שיופק בשיתוף מטה
משיח ומארגני הכינוס.

החוברת החדשה שיצאה
לאור בשם "המנהיג" ,חוברת
יחודית הפורשת לאורך 26
עמודיה את תורתו ,ענינו
ומסריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בשפה קולחת
כובשים את הרשת
ועשירה ובליווי גרפיקה
גם המדיה צפויה לקבל יחס משלה ,כאשר יתפרסמו
המנגישה את המסרים
ברשתות החברתיות סרטונים פרי קמפיין "משיח ברשת",

גם בארגון החולש על פעילות ה'פנאי' של תלמידי
הישיבות ,את"ה ,הפיקו תוכנית הכנה רבתית לקראת י"א
ניסן ,במסגרתו נדרש כל משתתף ליטול על עצמו שורת
החלטות טובות ,במספר  ,120ובכך הוא נכנס למסלולי
הגרלה על חפצים יקרי ערך ,בינהם פיסת מצה מהרבי
שליט"א מלך המשיח ועוד.

ביום חמישי השבוע ,נערך כינוס פעילים ושלוחים באולמי
ממש ,שם הוצגו חלק גדול מהרעיונות וההפקות שיצאו
לאור לקראת י"א ניסן .שהתקבלו בהתלהבות בקרב
הפעילים והשלוחים שלקחו על עצמם להפיץ ולהשפיע
בקנה מידה ענק על כל יושבי עירם.
גולת הכותרת היתה הצגת החוברת החדשה שיצאה
לאור בשם "המנהיג" ,חוברת יחודית הפורשת לאורך 26
עמודיה את תורתו ,ענינו ומסריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בשפה קולחת ועשירה ובליווי גרפיקה המנגישה
את המסרים לקהל הרחב" .הציפיה שלנו היא שכל חסיד
יפיץ לפחות  120חוברות שכאלו בסביבתו ,וכך נוכל
להגיע לקהל יעד גדול במיוחד" ,אמרו במרכז ההפצה
ממש ,העומדים מאחורי ההפקה.

שהפיקו  12סרטונים המעניקים לצופה מושגים בסיסים
בעניני משיח וגאולה ובמיוחד בסימני מלך המשיח
הכתובים בהלכה כפי שנתקיימו ברבי שליט"א מלך
המשיח ,ועוד.

באמצעות ה'אגרות קודש'.

שמחה ב770-

במקביל חשוב לציין ,כי בכל רחבי העולם ,יתקיימו
אירועים וכינוסים מרכזיים ,בהם צפויים ליטול חלק
רבבות ,שלא יסתפקו רק בשמיעת סיפורים על הרבי
שליט"א מלך המשיח ,אלא יקבלו החלטות טובות
אישיות ,כ'מתנה רוחנית' ,וכן יטלו חלק בחתימות על
'קבלת מלכותו' לצד כתיבת בקשות ברכה שיועברו

רבים מהחסידים צפויים לטוס ל 770-לרגל היום ,שם
תתקיים התוועדות רבתית באופן של שמחה פורצת גדר
יחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח .מידי שנה אף נבחר
לקראת היום הגדול ניגון חדש ,על פרק התהילים אותו
מתחילים להגיד החל מיום ההולדת ,והנה יהיה זה ניגון

עצה והדרכה

תקצר היריעה מלספר על עוד ועוד פעולות ומעשים
חשובים שנעשים ,אך החשוב מכל הוא ההתמסרות
האישית של כל אחד ואחת ,לפעולות אלו ודומותיהן
מתוך כוונה לזרז את התגלותו של הרבי שליט"א מלך
המשיח לעין כל ,תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לשתף אחרות בלימוד

נוסח היתר עיסקא

כותבת שלמרבה הצער באות רק חלק מהחברות ללימוד
בקבוצה שהיא מנהלת.
אחת העצות לתקן זאת היא ע"י הכנסת החברות בעבודה ,היינו
שלא זו בלבד שיבואו לשמוע ,אלא גם שהן יטלו חלק בעבודה,
הן בעצמן ע"י זה שיהיו דיונים ,שאלות ותשובות ,ומזמן לזמן
כל אחת מהחברות תתן ביאור והערכה בענינים הנלמדים ע"י
הכנה לזה לפני כן ,למשוך אותן יותר לעבודה יכול גם להיות
ע"י הוצאת עלון שכל אחת תיטול בו חלק מתאים.

את הנוסח של ה'היתר עיסקא' אפשר למצוא בכמה ספרים ומהם
בקיצור שולחן ערוך בהוצאת הרב פלדמן ,ובנדון שלו ,של חוזה,
זהו יותר קל מאשר סתם הלואה ,ואם לא ימצא את הנוסח ניתן
להוסיף את המילים "ע"פ היתר עיסקא" שזה יספיק עד אשר
רב ינסח נוסח מדויק ,ובאם המילים "ע"פ היתר עיסקא" יכולות
להכתב בחוזה הרי בודאי טוב ,ואם מאיזו סיבה שתהי' זה לא
יכול להיות כתוב בחוזה ,אפשר לכתוב על נייר נפרד" ,שהחוזה
בין פלוני ופלוני שנערך ביום פלוני ,הוא על פי היתר עיסקא ,ועל
זה באע"ה יום לחודש שנת פה עיר ,נאום ונאום  -ואחרי כן יהי'
כתוב  -בפנינו עדים חתומים מטה נעשה ענין הנ"ל ובפנינו חתם
פב"ב ופב"פ ,בחתימת ידם ממש נאום פב"פ עד ,ונאום פב"פ עד".

(אגרות קודש חלק יד עמ' תכא  -תרגום)

(אגרות קודש חלק יד עמ' תכד  -תרגום)

בטח יש לה גם לימודים לעצמה ,בהוספה למה שלומדת בפני
הקבוצה ,ומן הראוי שגם זה יהי' בחברותא של כמה נשים.

כנס
חסידי חב"ד
הארצי

 120שנה
לרכישת כרטיסים און-ליין

11NISAN.CO.IL

נא לשמור על קדושת הגליון

חמישי ו' ניסן  7.4.22בשעה 20:00

איצטדיון בלומפילד תל אביב
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

