ב"ה

ה ג ל י ו ן

ה ש ב ו ע י

ש ל

י מ ו ת

ערב שבת קודש פרשת יתרו ,י"ט שבט ה'תשס"ט )(13.2.09

ה מ ש י ח
"ה ְק ֵהל"
שנת ַ

735
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להתנער מאשליית
הישועה הפוליטית
רק ההצמדות בלתי מתפשרת להוראות הרבי שליט״א מלך המשיח ,שלא לנהל מו״מ על ויתורים כל שהם בארץ ישראל,
יחד עם פרסום בשורת הגאולה שלו ,יביאו את הגילוי העצום של עצמותו ומהותו ית׳ שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש

בלתי נפרד מהטבע האנושי .כך גם בבריאה עצמה הזוכה
הר סיני בוער באש עד לב השמים ,מבעד לחושך ענן
וערפל כבד על ההר .קולות וברקים וקול שופר מרעידים עד אז ,רק להתגלות "הארה" ממנו ית' ולא להתגלות
את העולם שהיה לחרדת אלוקים .ואז לפתע שקט דממה עצמותו ומהותו ית' .גם הארה זו מתגלית בהבזקים
בלבד ,רק ליחידים ורק לרגע.
ביקום כולו .עוף לא פרח ,ציפור לא צייץ ,שור לא געה,
הים לא נע ולא זע ואף הבריות נעתק הדיבור מפיהם,
רק במעמד הר סיני ,הוסרה המחיצה ,בנפשות בני האדם
מעצמותו
והעולם כולו עומד שותק ומחריש ורק שומע
ובעולם כולו .לראשונה ,מתגלית עצמותו ומהותו ית',
ומהותו ית' " -אנוכי הוי' אלוקיך."...
"אנוכי ה' אלוקיך" ,לא ליחידים כי אם לעם שלם ,מליוני
השאלה הידועה היא מדוע נדרשה עוצמה תפאורתית כה בני אדם .מכאן ואילך מוטבעת האלוקות ,בכל יהודי כך
גדולה ,כדי למסור הוראות כל כך פשוטות והגיוניות ,כמו שלא ניתן לעקור את זה מתוכו .גם באנושות בכללותה,
ניכר השינוי .מעתה ,שלילת הרצח ,גניבה ,שקר וכו'
"לא תרצח ,לא תגנוב וכו'"? הוראות שבמילא כבר נודעו
לבני ישראל ,חלקם במסגרת "שבע מצות בני נח" וחלקם נעשים לטבע מוטבע אצל כל אדם עלי אדמות ,הבריא
בנפשו.
בדרך למתן תורה.
התשובה היא ,מתן תורה
מודים על הניסים  -בכל מקום שלב חשוב ,בדרך לגילוי
לא נועד ללמד את בני
האלוקי בבריאה ,נעשה,
ישראל מה הם תרי"ג
אך עדיין נדרשה עבודת
המצות? )את זה החלו
הדורות בקיום תורה
בני ישראל ללמוד 120
ומצוות ,עד לדורנו עליו
יום מאוחר יותר( .מתן
מעיד הרבי שליט"א מלך
תורה חולל שינוי מהותי
המשיח כי סיים את
בבריאה ,בדרך למימוש
הכנתו והכנת העולם
בבריאה,
הכוונה האלוקית
להיות "דירה" לעצמותו
גילוי עצמותו ומהותו
ומהותו ית' .העולם מוכן,
ית' בבריאה באופן קבוע
אך גם החברה בישראל,
נתאוה
ונצחי .בסגנון חז"ל:
מוכנה.
הקב"ה להיות לו ית' דירה
נגמרו האשליות
בתחתונים ,ובלשוננו
בעקבות הכנס הארצי ,שנערך בנושא ,קהילות רבות ברחבי הארץ,
 הגאולה האמיתיתהעדר ההכרעה במלחמה
מקיימות בשבועות האחרונים ״מעמדי הודיה״ להקב״ה על ניסי
והשלימה.
״עופרת יצוקה״ .בתמונה :המעמד בירושלים )צילום בערוש(
בדרום והמשך האירועים
הבטחוניים מאז נסיגת
שבע מצות בני נח
צה"ל ,הסירו את שארית האשליות בחברה בישראל ,כי
הישועה תבוא מגורם פוליטי זה או אחר .ממשלות הימין
עד אז חצויה הבריאה בגזירה אלוקית ,לשנים .עולם
והשמאל כאחד הוכיחו במעלליהן כי הצד השווה שבהן,
שנידון להיות בנתק בין רוחניות לגשמיות .מחיצה זו
הוא המבוי הסתום אליו הן מובילות ,וכי אין ביכולתן
שלא ניתנה להסרה ,יוצרת מצב חצוי הן בנפשות בני
אדם כאשר הידיעה אודות רצון ה' מברואיו  -שבע
להסיר את האיום הבטחוני  -אותו הן עצמן יצרו.
רוב
מצוות בני נח  -מתקבלת כגזירה שרירותית ש"אין
ההתנערות מספיחי אותם אשליות פוליטיות ,וההצמדות
מתיישבת
אנושות יכולה לעמוד בה" ,ב"חריגּות" שאינה
הבלתי מתפשרת להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח:
פנימה בנפשות בני אדם.
לא לנהל מו"מ על ויתורים כל שהם בארץ ישראל,
ההכרה בבורא עולם,
ולאידך ,לפרסם בכל עוז את בשורת הגאולה ולהוסיף
ההתנהלות בצדק ויושר ,בתורה ומצוות וקיום המצוות בהידור ,הם שיזרזו את
הצניעות והרחמנות על
הגילוי העצום של עצמותו ומהותו ית' שיבוא ויגאלנו
החלש ,עדיין אינן חלק
גאולת עולמים תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
כ״ב שבט
בשבוע ,ביום שני ,יחול כ"ב שבט,
יום פטירתה של הרבנית הצדקנית ,מרת
חיה מושקא ,רעייתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח .לרגל היום ,יתקיימו
התוועדויות חסידיות בכל ריכוזי חב"ד,
בסימן "והחי יתן אל ליבו".

תמונות משיח
לרגל יום י' שבט ,יצא לאור ע"י
מחלקת ההפקות של האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה ,תמונות
ממוסגרות בפורמט מוגדל של הרבי
שליט"א מלך המשיח .בתחתית התמונה
מופיע הציטוט משיחת ש"פ שופטים
תנש"א ,על הצורך בפרסום נביא דורנו,
ו"יחי אדוננו" .להזמנות.077-5123-770 :

הכנסת ספר תורה
במלאות שנה לפטירת ר' קובי יעקב
מימון ז"ל ,תתקיים אי"ה ביום חמישי,
אור לכ"ו שבט ) (19.02.09הכנסת ספר
תורה לבית הכנסת חב"ד בבת-ים .תפלת
מנחה וסיום כתיבת האותיות תתקיים
אי"ה בבית משפחת מימון דוד הלפר 11
בת ים ,בשעה  .15:00התהלוכה תצא
מייד בסיום הכתיבה בשירה ובזמרה
לביהכ"נ חב"ד שד' העצמאות  .67לאחר
ההקפות התוועדות חסידית וסעודת
מצווה ,בהשתתפות רבנים ,אישי ציבור,
מוקיריו ובני משפחתו.

לזכות

גלעד בן אביבה
שליט

נא לשמור על קדושת הגליון

כוונת מצוות כיבוד הורים
בפרשתינו ,אנו קוראים על עשרת הדברות.
הרמב"ן כותב עליהם" :עשרת הדברות חמשה
בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם ,כי "כבד
את אביך" כבוד הא-ל כי לכבוד הבורא צוה
לכבד האב המשתתף ביצירה .ונשאר חמשה
לאדם בצרכו וטובתו" .ומובן מדבריו ,שכיבוד
אב ואם נכלל בתוך הדברים שבין אדם למקום,
שלכן מקומו הוא בחמשת הדברות הראשונות
שכולם ענינים שבין אדם למקום ,לפי שהעיקר
בזה הוא כיבוד הקב"ה.
בניגור למפרשים אחרים ,המסבירים את
טעמי מצווה זו ,בכל שעל האדם ,לכבד את
הוריו ,ומתוך כך יגיע גם לכיבוד הקב"ה ,פוסק
הרמב"ן כי כיבוד אב עצמו הוא בעיקר כבוד
הבורא" ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב
המשתתף ביצירה" ,שמטעם זה מצות כיבוד
אב ואם בעיקרה אינה מה"חמשה לאדם" אלא
מחמשת הדברות הראשונות המדברים "בכבוד
הבורא" כדבריו.

שלשה שותפין באדם

ויש לומר הביאור בזה:
בספר החינוך נאמר ש"האב והאם הם סיבת
היותו בעולם  . .גם יגעו בו כמה יגיעות
בקטנותו" ,והראב"ע אומר כי "הבן לא יצא

לעולם רק על יד אבותיו והם גמלוהו וטפחוהו
ורבוהו והשקוהו והאכילוהו והלבישוהו".
אבל ברמב"ן מדייק שהאב נקרא רק "משתתף
ביצירתו" .והמקור לדבריו מופיע בדברי חז"ל:
"שלשה שותפין הן באדם )הקב"ה ,אביו ואמו(
בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר
הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם
וכבדוני".

להכניס את הקב״ה לחיים

ויש לומר ,שזה שהענין דכיבוד אב ואם הוא
גופא "כבוד הא-ל" הוא רק מפני ש"משתתף
)עם הקב"ה( ביצירתו" .שזה שהורים עושים
הכל בשביל הבן" ,גמלוהו וטפחוהו כו'" ,זה לא
נכלל בתוך גדר "שותפות" להקב"ה ,כי למרות
שהאמת היא שהוא ית' "זן את העולם כולו",
בכל זאת ,מכיון שפעולות אלו הם דברים
שבטבע ,שהאדם עושה )כאילו( בכח עצמו ,אין
זה נקרא "שותפות" עם מעשה הקב"ה;
שונה מזה יצירת הולד ,שאין זה בכח האדם
לבדו להביא את הולד לעולם אלא אך ורק
בצירוף "שותפות" גלויה עם הקב"ה ,ש"נותן בו

רוח ונשמה כו'".

יותר מהכח הטבעי

ויש לומר ,שגם חלק האב והאם )הגוף( תלוי
באופן גלוי בהקב"ה ,וכידוע ,שכח ההולדה
שבנבראים אינו בהם מצד עצמם אלא הוא
כח האין סוף והבלי-גבול של הקב"ה .כי
נבראים מצד עצמם הרי הם מצד גדרם במדה
וגבול ואין שייך שיהיה בהם מצד עצמם כח
ההולדה שהוא כח בלי גבול ,להוליד עד אין
סוף )וגם עצם ההולדה הוא ענין של חידוש,
כעין יש מאין( ,ואינו אלא מצד כח האין סוף
של הקב"ה שקבע בגוף האדם בכח המפליא
לעשות .ועל דרך זה הוא בפשטות בבעלי
חיים.
ולהעיר שענין ההולדה אינו ענין טבעי לבד,
אלא תלוי בהמשכת כח האין סוף להיות
ההולדה ,וכמו שכתוב "זכר ונקבה ברא אותם
ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו
ורבו גו'" ,שאפילו שהם שלמים בטבע גופם
שיוכלו להוליד ,בכל זאת הם צריכים ברכה
שיהיו פרים ורבים ,וברכה זו הוא כח האין סוף
שנמשך באדם כדי שיוכל להוליד.
וכיון שכל ענין יצירת הולד לא יתכן אלא
בשותפות גלויה של הקב"ה ,לכן ,כאשר
מכבדים את האב מצד ענין זה שהוא "משתתף
ביצירתו" ,הרי זה גם "כבוד הא-ל" .וזוהי גם
נקודת הביאור בדברי הרמב"ן דכיבוד אב ואם.
והעיקר שתיכף ומיד ,יתגלה ש"וראו כל
בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" בגאולה האמיתית
והשלימה.

)ע״פ שיחת ש״פ בראשית תנש״א(

לוח השבת

פרשת יתרו
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:48
תל-אביב 5:03
4:53
חיפה
באר-שבע 5:07
ניו-יורק 5:10

מוצש"ק

6:02
6:04
6:02
6:05
6:11

 :‰¯ËÙ‰בשנת מות המלך עוזיהו – זרע
קודש מצבתה(‚È - ‡ ,Â Â‰ÈÚ˘È) .
יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילsichat@hageula.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

יתרו
ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד
)שמות יט ,יט(

מכאן אומרת הגמרא" :כל המשמח חתן,
זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות",
שגם בו נזכרו חמשה קולות" :קול
ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה,
קול אומרים הודו את ה' צבאות".
והטעם הפנימי :חמשת הקולות
שבתורה מכוונים לחמש הדרגות
שבה .ארבע ,כנגד ארבעת העולמות
והחמישי כנגד אין-סוף ב"ה עצמו,
הנמשך ומתגלה ע"י התורה בעולם.
גם בנישואין מתגלה כח האין-סוף
בנבראים ,שהוא עניין ההולדה בדור
ישרים יבורך .וכך גם בחתונה הכללית
של הקב"ה עם כנסת ישראל בקרוב
ממש.

היום יותר מתמיד ,רואים

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

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר הגאולה www.hageula.com

)עפ״י פרשת מצורע תשי״ז(

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם ינקוביץ ז"ל
בנו של יבחלט"א ר' משה ינקוביץ שיחי'
נלב"ע בר"ח שבט ה'תשס"ט
"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

כי חרבך הנפת עליה ותחללה
)שמות כ ,כב(

מכאן אמרו :המזבח נברא לאריכות
ימיו של אדם ,והברזל לקצר ימיו .אינו
דין שיניף את המקצר על המאריך.
רבן יוחנן בן זכאי אומר :הרי הוא אומר:
אבנים שלמות תבנה ,אבנים שמטילין
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים.
והרי קל וחומר .ומה אבני מזבח שלא
רואות ולא שומעות ולא מדברות ,על
שמטילות שלום ,אמרה תורה :לא תניף
עליהן ברזל .המטיל שלום בין אדם
לחברו ובין איש לאשתו ,על אחת כמה
וכמה שיאריכו ימיו ושנותיו.
אמר הקדוש ברוך הוא :בעולם הזה ,על
ידי יצר הרע השנים מתקצרות.
אבל לעתיד לבא ,בלע המות לנצח ומחה
אדני ה' דמעה מעל כל פנים וגו'.
)מדרש תנחומא(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

בדיקת המזוזות והתפילין -
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

דבר מלך
˙Â‡¯Ï ÂÏÎÂÈ ÌÏÂÎ
‡Ï˘ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÓÈÏ˘ Ì‚ ‰È‰˙ Ê
ÂÏ‡ ÌÈ„Â‰È Ì‚ ,Ï‡¯˘È È· ÏÎ
)"ÂÈ˙Â·¯ ¯Ó‡ÓÎÂ ,("¯Â‰ È‚Ò
ÌÈ¯ÂÂÈÚ‰ ‡Â·Ï „È˙ÚÏ" :Ï"Ê
‰Á˜Ù˙ Ê‡" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ‡Ù¯˙Ó
‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ."ÌÈ¯ÂÂÈÚ ÈÈÚ
 "˙Â‡Ù¯Ï (‰"·˜‰) ‡Â·È˘Î‡Ï‡ ‰ÏÈÁ˙ ‡Ù¯Ó ÂÈ‡ ,ÌÏÂÚ‰
Ì‰Ï ˘È ‡ÏÈÓ·Â . . "ÌÈ¯ÂÂÈÚ‰
Ì‚ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏÂ ‡Â¯˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
...˙ÂÏÈ‚¯‰ ·˙Î‰ ˙ÂÈ˙Â‡Ó

)(‡"˘˙ ·˜Ú Ù"˘ ˙ÁÈ˘Ó

ברכת מזל טוב
לחתן הת' מנחם מענדל דוד שיחי' לדיוב
לרגל חתונתו עם ב"ג
הכלה שטרנא תחי' למשפחת אושקי
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,על יסודי התורה והמצוות כפי שהם
מוארים במאור שבתורה ,זו תורת החסידות ,ומתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

שיח חסידים

נפלאות עכשיו

מתוך דבריו של הרב אלעזר קעניג בעצרת ההודיה להקב"ה ,בהיכל התרבות ת"א

דולרים של ניסים

להודות ,להלל ולשבח

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" ,זה המזמור של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,זה המזמור שיהודים אומרים כל ערב
שבת להודות ולהלל את הקב"ה על הניסים והנפלאות.
תתארו לכם אם מחר בבוקר הייתם רואים בכל העיתונים
תמונות של עשרות ילדים נפגעים בקיבוץ ,זה היה יכול
להיות היום ,היום נפל טיל בקיבוץ בין שני גנים היו שם עשרות ילדים ,היו
שם עשרות הורים ,רח"ל איזה תמונה יכלנו לראות מחר בכל העיתונים.
במקום תמונות של רח"ל מה שהתכוננו לראות במלחמה הזו ,אנחנו
חייבים ללמוד להודות להקב"ה .קרוב לאלפיים שנה אנחנו חיים רגילים
לבכות על אסונות ,וקשה לנו ,קשה לנו מאוד המעבר הזה להתחיל
להודות ולשמוח ולרקוד ,כמה עם ישראל יודע להשתתף בצער של עשרות
ילדים שנפגעים רח"ל ,וכמה אנחנו רדומים ,כמה אנחנו עדיין רדומים ולא
יודעים לצאת בריקודים.
תודה רבה לתקשורת שלנו שכל שעה שבישרו את הבשורה הטובה לא
התביישו וסוף סוף אמרו נס גדול היה שם!
מאז שזכינו שהרבי שליט"א נשיא דורנו קיבל את הנשיאות הוא הבטיח
לנו נצחון בכל המלחמות ,הוא הבטיח לנו שלא תקום פעמיים צרה ,התודה
להקב"ה התודה האמיתית זה לא כל-כך על הגאולה שמתקרבת ,התודה
היא על החסד והרחמים שאנחנו רואים עוד בערב הגאולה ,כפי שהיה
בגאולה הראשונה ,ולכל בני ישראל היה אור במושבותם ,עוד ברגעים
האחרונים של הגלות ,היה אור לעם ישראל.
בגאולה הראשונה ,אומר לנו הרבי מלך המשיח שליט"א ,היתה בעיה
אחת ,ואנחנו הגלגול של הדור שיצא ממצרים ,ובאנו לתקן ,לתקן את
הנזק שעשינו ביציאה ממצרים ,לא ידענו להודות להקב"ה על היציאה
ממצרים ,לא ידענו להודות יום יום על האוכל המוכן שירד מן השמים,
לא התפעלנו מהניסים ,זה שוב היה עם שהיה מוכה במצרים עבדו קשה
והיו עבדים ושמחו שיצאו ממצרים ,אבל עדיין לא זכו להכיר ולהודות על
הניסים והנפלאות.
והקשר הנפלא ביותר שיוצרים עם הקב"ה ,זה המודה אני שאנחנו
מתחילים כל בוקר מתעוררים ולא אומרים במקרה התעוררתי ,יודעים
שהקב"ה החזיר לנו את הנשמה ,ופותחים את הבוקר עם מודה אני לפניך.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לנו שבמלחמת המפרץ זכינו לראות
ניסים יותר גדולים מחג פורים ,על הניסים של מלחמת ששת הימים
שהרבי ביקש אז לעשות מבצע תפילין עם החיילים ,משה דיין השתתף
בתפילה הודיה אחרי מלחמת ששת הימים שהיה בכיכר מנורה בירושלים,
ושאלו אותו בתקשורת מה לשר הבטחון שמה עם כל הרבנים ,אז הוא
לא התבייש והוא הודה שהוא בא להודות להקב"ה הוא סיפר שבישיבת
ממשלה סודית לפני המלחמה דיברו להכין שטחים לקברים רח"ל ,ודיברו
על שלושים אלף עשרים אלף ,והוא אמר בתור שר הבטחון שלא רצה
להוריד את המורל הוא ביקש להכין רק חמש עשרה אלף קברים ,והוא
אמר שהוא בא לכיכר מנורה להודות להקב"ה שלא מילאו אותם.
כמה ארונות הכינו בצבא לפני המלחמה האחרונה וב"ה החזירו אותם
למחסנים.
תודה להקב"ה ,שחיילי צה"ל למדו שחוץ מהנשק והקסדה ,צריך גם
טלית קטן ,צריך גם תפילת הדרך ,צריך גם להניח תפילין ,צריך גם לתקוע
בשופר ,פלאי פלאים! התעוררות של עם שלם שרואה יום יום ניסים ,אבל
עדיין אנחנו לא מספיק רוקדים ,ולא מספיק שמחים.
אנחנו מבטיחים להקב"ה ,ולשליח של הקב"ה לרבי שליט"א מלך
המשיח ,שמעכשיו האוזנים שלנו יהיו פתוחים ,הלב יהיה פתוח והעינים
יהיו פתוחים להודות ולשבח להקב"ה ולשליחו לרבי שליט"א מלך המשיח,
וכשהקב"ה יראה שאנחנו לא כפויי טובה ויודעים להודות ,הוא יתן לנו
לרקוד ביחד בבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד ,6132 .צפת | טל' 050-875-4616

פותח את הארץ בפניהם

ואחר כך מצאו רב שפסק שיש למסור שטחים.
שפסק זה היה כך כיון שלא סיפרו כלל את הענין
הזה ,אלא רק אמרו לו שזה ענין של כיבוש
שטחים וכו' - .אך אין זה כלל ענין של כיבוש שטחים ,אלא זה
פותח את כל הארץ בפניהם ,רחמנא-ליצלן ,שכך אומרים כל
המומחים ללא יוצא מן הכלל.
)מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט(

סיפורי מופתי הדולרים של הרבי
כששמעתי ממנו את הדברים,
שליט"א מלך המשיח ,מתגלגלים
מספר אלי ,הוצאתי את הארנק
יהודים,
בכל העולם .עשרות אלפי
שלי ,והראתי לו את שני הדולרים
מסתובבים כשלצידם אותו דולר
שקיבלתי מהרבי מלך המשיח
ברכה ,שזכו לקבל באחד ממעמדות
שליט"א ,כשהגעתי באותם שנים,
החלוקה המפורסמות.
יחד עם בני ז"ל ,שסבל באותם
ימים מהמחלה הקשה ,לטיפולים
מר אלי אוחיון ,תושב גבעת זאב,
בארה"ב.
שליד ירושלים ,מחזיק בארנקו שני
דולרים ,אותם קיבל בעצמו ,מהרבי
הוא התרגש מאוד ,וכשמעות
שליט"א מלך המשיח לפני כ20-
בעיניו ,הוא ביקש ממני את אחד
שנה ,בשני הזדמנויות שונות.
הדולרים .השבתי לו כי אני קשור
במיוחד לדולרים ,וקשה עלי
את אותו יום בו התחיל הכל
הפרידה מהם.
להתגלגל ,הוא זוכר היטב" :היה זה
בתאריך כ"א שבט תשס"ה )לפני
הוא השיב לי שהוא רוצה לקבל
ארבע שנים בדיוק( באותו יום
את אחד מהם ,למשך שנה ,זאת
משכורתי
נדרשתי ,לצורך תיאום
מאחר ,שמעת נישואיו ועד עתה
לגשת אל משרדו של חשב השכר.
הוא טרם נפקד בפרי בטן.
זמן קצר קודם לכן ,החליפו במקום
כששמעתי זאת ,לא יכולתי לסרב,
עבודתי בשריונית
ונתתי לו את אחד
ההנהלה,
חוסם ,את
הדולרים .את הדולר
וכעת ,עם סיום
השני ,החלטתי ,לתת
חודש העבודה,
לבני ,חיים ,שאף הוא
עצמי,
מצאתי את
ציין באותם ימים
מול חשב השכר
חמש שנות נישואין
החדש ,כשאני
בלי ילדים...
בחלוקת הדולרים לברכה )ארכיון(
מצוייד במסמכים
משמים נגזר עלי
המתאימים.
לעבור באותם שבועות ,ימים לא
שהתכוננו,
בלי
קלחה,
ביננו
השיחה
קלים כלל .אך קרן אור הייתה
ובמשך
משותפת,
שפה
ביננו
מצאנו
לי כאשר כלתי בישרה לי את
בפני
האחד
גוללנו
ארוכה
שעה
הבשורות הטובות .ימים מספר
רעהו את קורות חייינו.
אחר כך כשפגשתי את חשב השכר,
כמעט ולא הייתי צריך לשמוע
התברר כי הוא עבר מהפך של
מפיו את הבשורות ,מראה פניו
ממש בחייו הפרטיים ,כאשר 6
הזוהר גילה את הכל...
שנים קודם ,עוד היה רחוק לגמרי
מקיום תורה ומצוות.
ב"ה בשעה טובה ומוצלחת נולדו
לשניהם ילדים ,והסיפור החל
רק עקשנותו של שכנו החביב,
להתגלגל ...בסעודת הברית פנה
מידי ערב ,להציע לו להגיע
אלי ,קרוב משפחה ,שביקש את
לשיעור תורה ,הצליחה להוציא
הדולר ,הבטתי לעברו ושאלתי
ממנו את המשפט" :רק בגלל
אותו" :אתה? הילדים הקטנים
שאתה כל כך חביב ,אני מסכים
שלך ,כבר לא כל כך קטנים "...הוא
ללכת איתך ,באופן חד פעמי,
חייך ואמר" :אם הקב"ה נותן ,למה
לשיעור ,בתנאי שיותר אתה לא
שלא ניקח?" ואכן גם הוא זכה
מציע לי"....
לילד נוסף.
רצתה ההשגחה העליונה ,והם
חבר קרוב שלי ,זכה לחבוק בת
הגיעו לשיעור המיועד לאנשים
ראשונה ,אחרי חמש הפלות שהם
אקדמאים ,השיעור המרתק ,הוציא
עברו ל"ע".
אותו עם שאלות חדשות על
מהותם של החיים ותכליתן.
היריעה קצרה מהכיל את כל
השתלשלות המראות ,וסיפורי
שיעור רדף שיעור ,עד שהוא מצא
המופת האישיים של כל משפחה,
את עצמו מקיים אורח חיים יהודי,
אבל ב"ה הדולרים של מלך המשיח
מלא ,ובהמשך אף בונה את ביתו
מחוללים ניסים".
עם חב"דניקית.

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
מחלקת הפקות והוצאה לאור

מבצע נש"ק )נרות שבת קודש(
ניתן להשיג את הקופסאות החדשות
עם או בלי נרות
להזמנות חייגו077-5123-770 :

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' יט פרקים ג-ה
ש' כ

פרקים ו-ח

שבט פרק ליום
הל' נזקי ממון פרק יב
הל' טוען ונטען
פרק יג

א' כא פרקים ט-יא

פרק יד

ב' כב פרקים יב-יד

פרק טו

ג' כג הלכות גניבה ,פרקים א-ג

פרק טז

ד' כד פרקים ד-ו
ה' כה פרקים ז-ט

הל' נחלות ,פרק א
פרק ב

מגדלור של אור הגאולה
התופעה המיוחדת לה אנו עדים בארץ ובעולם
על פתיחת מרכזיים להפצת בשורת הגאולה
והגואל אינה כבר 'חידוש' .כל נקודה כזו
שנפתחת מהווה מוקד ומרכז חשוב לגילוי האור
האלוקי .כזה הוא בית הכנסת והמרכז הקהילתי
"בית משיח –  "770הממוקם במרכזה של העיר
נתניה .המרכז הינו חלק קטן מפעולות ענק
המתקיימות ברחבי העיר על-ידי 'מטה משיח'
המקומי ומקיפות אלפים רבים של תושבי העיר
בכל ימות השנה.
"הצורך לפתוח מרכז שכזה נולד עם הקמתה
של עמותת "מרכז החסד – מטה משיח נתניה"
שהתעסקה רבות בפעילות עם צעירים ונוער,
מספר ר' אלעזר פרץ מנהל המרכז ,הפעילות
התמקדה באותם נערים שנפלטו מהמסגרת
החינוכית ...הם חיפשו מקום בו הם יתקבלו
באהבה ,ואת זה הם מצאו אצלנו.
מאז פתיחתו של המקום לפני כשנה וחצי
התרחבה הפעילות בתחומים רבים .גם בית-
כנסת קיים במקום הודות למספר משפחות:
תורג'מן ,אלזם ,זיס ופשטר – כאשר כמשפיע
בית הכנסת משמש הרב אליהו תורג׳מן.

המושכת אליה ילדים רבים" .ילדי הגאולה" זהו
שמה של הקייטנה אשר זכתה כבר לתשבחות
רבות .כחלק מפעילות הקייטנה יוצאים הילדים
והילדות לצאת באופן קבוע ל"מבצעים" בקרב
בעלי העסקים באזור על-ידי חלוקת עלוני
"שיחת הגאולה" ונרות שבת קודש.

עידוד לכולם

ר׳ אלעזר פרץ יחד עם חלק מילדי הקייטנה

כאשר רוב הארגונים פועלים עימנו בשיתוף
פעולה .גם רבני העיר וחברי מועצת העיר בירכו
על התופעה המיוחדת ואמרו שפעילות זו הצילה
את הנוער מהידרדרות ודאית.
כך גם בכל חג חב"די מתקיימת אצלנו התוועדות
חסידים  -ורבים כבר יודעים שזוהי הכתובת
להתוועדות חסידית תוססת ופעילה.

ילדי הגאולה חיים גאולה

אוירה צעירה בהתוועדויות

גם הפעילות עם ילדי העיר קיבלה תנופה
משמעותית בעקבות פתיחת "בית משיח" במרכז
העיר .כ 40-ילדים כ"י משתתפים מידי שבוע
בפעילות של סניף "צבאות השם" .יש לציין
שהילדים מגיעים מכל גווני מוסדות החינוך.
פעילות זו גרמה אף להצלחת הפעילות הכללית
לילדי העיר כאשר בכינוס האחרון שיזמנו
לילדים בעיצומה של המלחמה נטלו חלק מאות
ילדים ,זאת בנוסף לכינוס שנתי אותו אנו
עורכים בהשתתפות  1,500מילדי העיר.
בחופשות פסח והקיץ מתקיימת במקום קייטנה

בכל יום שלישי בשבוע נאספים במקום עשרות
צעירים להתוועדות חסידית מיוחדת הכוללת
"על האש" .האווירה אף היא "צעירה" אודות
למתוועד הרב גיא מלכה המשמש כ"משפיע"
לצעירים בקהילה ,ומשפיעים מקומיים כר' אבי
טאוב ,ור' דוד יואש .כיום למעלה משנה לאחר
פתיחת ההתוועדויות ניתן להצביע בסיפוק
על חזרתם למוטב של נערים רבים ,שחלקם
התחתנו והקימו בתים לתפארת .ההצלחה של
הפעילות לצעירים נתנה אותותיה בארגונים
נוספים שהחלו "לחקות" את ההצלחה שלנו

במרכז "בית משיח" מתקיימות פעילויות
מיוחדות לנשים ובנות .התוועדויות בהשתתפת
עשרות נשים מתקיימות בקביעות במקום
בהשתתפות הרבנית רחל הענדל ומרצות נוספות
והפעילות מקיפה נשים מכל חלקי העיר כשאחת
לחודש מתכנסות הנשים באולם רחב-ידיים
היות והמקום צר מלהכיל את המשתתפות .גם
בנות העיר זוכות להתוועדויות משלהן זאת
ביוזמות מקומיות הסוחפות בנות רבות.
מרכז "בית משיח –  "770מלבד היותו מרכז
לפעילות תורנית משמש אף כמוקד לחלוקת
סלי מזון למשפחות ברוכות ילדים מידי שבוע.
המשפחות המגיעות למקום מבויישות תחילה,
מקבלות עידוד וחיזוק ממראה תמונת הענק
של הרבי שליט"א מלך המשיח הניצבת במקום
ורבים מודים בחום לרבי ולשליחיו הפועלים
במסירות אין קץ למען כל יהודי .התמונה,
הממוקמת גם בחזית בית משיח ,מעבירה את
המסר לאלפי אנשים מידי יום ,החולפים בדרכם
לתחנה המרכזית.
היחשפות רבים מתושבי העיר לבשורת הגאולה
היא זו שנותנת לנו את הסיפוק למרות כל
הקשיים ,מסכם ר' אלעזר פרץ ,ובכוונתנו בעתיד
בעז"ה להרחיב את המקום ופעילותו והעיקר
שכל זה יהיה לאחר ההתגלות המלאה של הרבי
שליט"א מלך המשיח בקרוב ממש.

אוצרות מלך  -הקהל
כל מה שרציתם לדעת על שנת הקהל
מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הסיבה לשריפה

כותב על מה שאירע לפני כחדש ימים ,שריפה לא
עלינו ולא עליכם ,ובחסדי השם יתברך עבר הכל
בשלום ואינו יודע מה גרם וכו'.
ולפלא ,שהרי במכתבו כתובה גם הסיבה ,באיזה
שורות לפני זה ,וזה לשונו במכתבו" ,ולא הנחתי
תפילין כבר הרבה שנים בגלל וכו'".
והרי על מצות תפילין אמרו חז"ל ,שהוקשה כל
התורה כולה לתפילין ,והכוונה בהם ,כלשון ]מרן[
השולחן ערוך ,כדי שנזכיר נסים ונפלאות שעשה
עמנו וכו' ,ואשר לו )לה' ית'( הכח והממשלה
בעליונים ובתחתונים.
זאת אומרת שתפילין מזכירים נס ,ומזכירים אשר
הקדוש ברוך הוא ,המושל גם בעולם זה בהנוגע

חוגגים אירוע?

יצחק ברוך
צילום אירועים

מרוצים!
ותהיו
)גם מהשירות ,גם מהמחיר(
052-623-7708

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לעניני פרנסה ,בריאות וכו' כל אותן הענינים
עליהם מבקש ברכה במכתבו האמור.
ולכן תקותי אשר תיכף בקבלת המכתב ,יתחיל
להניח תפילין בכל יום חול ,וכן להתפלל בכל יום
ויום ,וביום שאין באפשרית לו ללכת לבית הכנסת
להתפלל ,יתפלל בביתו ,ובימות החול לפני הנחת
התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה ,ויהי רצון
)מאגרת ז׳קפ(
שיבשר טוב בכל האמור.

לקצר את זמן ההמתנה לחתונה

סברתו ,ש)בתו( תתארס והחתונה תהיה לאחר
שתי שנים או שנה וחצי ,אין זה ענין כלל ,שהרי
לא כימים הראשונים דורות אלה ,ואין לבלבל נערה
בגילה ,במחשבות מהאירוסין עד לחתונה במשך זמן
)מאגרת ז׳קצז(
הנ"ל.

מוסך בני
מכונאות כללית
בנזין ,דיזל ,מיזוג אויר לרכב
רח' שניצלר  1יפו
03-681-9580
050-748-0843

מרכז ההפצה

ממש

בארץ הקודש

להזמנות077-5123-770 :

