ב"ה
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ה ש ב ו ע י

ש ל

י מ ו ת

ה מ ש י ח

ערב שבת קודש פרשת משפטים ,שבת שקלים ,כ"ו שבט ה'תשס"ט )(20.2.09

"ה ְק ֵהל"
שנת ַ
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משנכנס אדר
מרבין בשמחה

להוסיף ולהרבות בעניני שמחה ולכל לראש  -ע״י ההוספה ב״פקודי ה׳ ישרים משמחי לב״ ,לימוד התורה
וקיום המצוות בהידור .ועי״ז יתווסף בשמחה גם בענינים הגשמיים ,עדי שמחת הגאולה האמיתית והשלימה
לצורך הקיומי של רבבות אחינו בני ישראל ,שנשמותיהם
ונשמות ילדיהם זועקות למעט מים ו"אין מים אלא
תורה" .חובתנו לסייע בדחיפות לנשמות אלו ולקשרם
ללימוד התורה ובהרחבה ,אם באופן הממוסד ,ברישום
למוסדות חינוך על טהרת הקודש ,אם במסגרת שיעורי
תורה לקהל הרחב "האנשים והנשים וטף" ואם באמצעות
הפצת ספרות קודש .אך מעבר "לעזרה הראשונה" עבור
האוכלוסיה שעד כה נמנע ממנה הקשר ללימוד התורה,
הרי שעלינו להוסיף ולהרחיב ולהעמיק את לימוד התורה
אצל כל אחד מאתנו ,למוד תורה הראוי לתקופה בה אנו
נמצאים  -ימות המשיח.
ממאפייני דור הגאולה,
זוהי הזזת מוקד העשיה
עשו תשובה"
האנושית דהיום ,מעולם
הכסף והעסקים ,אל
המוקד החדש  -ידיעת
האלוקות באמצעות לימוד
התורה ,וכלשון הרמב"ם
"לא יהא עסק כל העולם
אלא לדעת את ה' ,שנאמר
כי מלאה הארץ דעה את
ה' כמים לים מכסים".

משבר המים בישראל .השבוע נאלצו שתים מחברות
המים המינרליים הגדולות בישראל להפסיק את קווי
הייצור ,לאחר שהתגלה זיהום חמור במי המעיינות מהם
נשאבים המים .בדבר הסיבות ,חלוקות הדעות בין זיהום
מקומי לבין ירידת הגשם החזק של השבוע שעבר ,שיצר
סחף שגרם לשינוי .בנושא אחד קיימת תמימות דעים
 משבר המים "המינרליים" אינו אלא סימפטום ,למשברמים כללי יותר .הבצורת המתמשכת בשנים האחרונות,
נותנת אותותיה.
בתורת החסידות והקבלה ,מודגש עיקרון ההדדיות שבין
המימד הגשמי למימד הרוחני-אלוקי .לכל דבר בעולמנו
הגשמי ,מקום ,זמן ,איש
או תופעה ,יש את המניע פסק דין" :כבר
והשורש הרוחני-אלוקי,
כאשר לעתים הוא נמצא
בגלוי ולעיתים נסתר.
כך גם לגבי המים בעולמנו
ובפרט ביחס לישראל,
מציינים חז"ל כי שורשם
הרוחני-אלוקי של המים
הוא  -התורה .ובלשונם
במדרש "אין מים אלא
תורה שנאמר הוי כל צמא
שמחת עולם
לכו למים".
כניסתנו בשבוע הקרוב
עצם השוואת התורה למים
לחודש אדר ,החודש אשר
עשרות רבנים התכנסו ביום י׳ שבט ,בציונו של ה׳בית יוסף׳
מדגישה ,כי הצורך של
לחתימה כולו נהפך מיגון לשמחה,
והקראת פסק דין מיוחד הקובע כי עם ישראל ״כבר עשו תשובה״
איננו
יהודי ללמוד תורה
מהווה נתינת כח אדירה
וכעת צריכה לבוא תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה
אלא
"מותרות",
בבחינת
להצליח בזה ומתוך
צורך קיומי ממש .בדיוק כשם שהמים נחשבים לצורך
שמחה ,כהוראת חז"ל" :משנכנס אדר מרבין בשמחה".
קיומי של האדם ,עוד יותר מאשר אוכל ומזון.
הרבי שליט"א מלך המשיח מרחיב אודות שמחה זו
ומפרט :שכל יהודי יוסיף בכל עניני שמחה ,הן בנוגע
לפתוח את ה״שיּבר הראשי״
אליו בעצמו ,והן בנוגע לשמח את הזולת ,ולכל לראש
בנסיון
להסתפק
משבר המים מחייב פתרון ,אך אסור
 ע"י ההוספה ב"פקודי ה' ישרים משמחי לב" ,לימודמשק
בתקנות
או
למציאת הפתרון בתחום הגיאולוגי
התורה ,נגלה דתורה ובפרט פנימיות התורה ,ותלמוד
המים לשעת חירום .כיהודים ,אנו מחוייבים לפתרון
גדול שמביא לידי מעשה  -קיום המצוות בהידור .ועי"ז
האמיתי ולכן יש צורך להתייחס גם לשורש" ,לשיּבר
יתווסף בשמחה גם בענינים הגשמיים .וגם בזה הבעל
נוזלים
הראשי" ,ממנו
יוסיף לשמח את אשתו ,והורים יוסיפו לשמח את
המים לעולמנו.
ילדיהם ,בענינים המשמחים אותם )בטבעם( ,כפסק-
מבחינה זו ,הרי שלכל
דין השו"ע ,עדי שמחת הגאולה האמיתית והשלימה
לראש ,עלינו להתייחס
 -שמחת עולם.

משנכנס אדר
מרבין בשמחה!

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

נא לשמור על קדושת הגליון

חדשות טובות
מרבין בשמחה
החל משבת זו ,וראש חודש אדר,
"מרבין בשמחה" כהוראת השולחן ערוך
בנוגע לימי חודש אדר .על פי הוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח יתקיימו
ריקודי שמחה ,בקהילות חב"ד ברחבי
העולם .במספר מוקדים ,בינהם 770
שבניו יורק ,יתקיימו ריקודים אלו מידי
ערב ,במשך כל ימי החודש.

כ״ד שבט בחברון
לרגל כ"ד שבט ,יום פטירתה של
הרבנית מנוחה רחל ע"ה הטמונה בבית
העלמין היהודי העתיק בחברון ,עלו
רבים מחסידי חב"ד לתפילה וביקור
חיזוק הישוב היהודי במקום .הרבנית
מנוחה רחל ,הייתה ממחזקות הישוב
במאה הקודמת ,והייתה מהגורמים
לביסוסו .היא ביתו של אדמו"ר האמצעי
מליובאוויטש ,ונכדתו של אדמו"ר הזקן,
מייסד חסידות חב"ד.

סדר ברכת החמה
לקראת מעמד "ברכת החמה" בערב
פסח הבעל"ט ,יצא לאור ב"ה קובץ "סדר
ברכת החמה" לפי מנהג חב"ד .החוברת,
המכילה כמאה עמודים ,כוללת בתוכה
את סדר ברכת החמה על פי מנהג חב"ד,
לפרטים ולהזמנת החוברת ניתן לפנות
למייל.birkathachama@gmail.com :

לאחד את החצאים
השבת פרשת שקלים ,בה אנו קוראים על
מצות נתינת מחצית השקל .במצוה זו אנו
מוצאים שני פרטים מיוחדים:
א( החפץ שבו נעשית המצוה צריך להיות
"מחצית השקל" ,ולא "שקל שלם" .וכך גם
נפסקה ההלכה לדורות הבאים.
ב( בנוגע למעשה הנתינה פסק הרמב"ם
שמחצית השקל "אינו נותנו בפעמים רבות,
היום מעט ולמחר מעט ,אלא נותנו כולו כאחת
בפעם אחת" .בניגוד למצוות אחרות ,שהם
צריכים לתת ממון ,כאן חייבים לתת את כולו
בבת אחת.
ולכאורה שני פרטים אלו הם דבר והיפוכו:
מחד גיסא מודגש במצוה זו ענין של העדר
השלימות " -מחצית השקל" דוקא ,ומאידך
 יש כאן הדגשה שמעשה הנתינה צריך להיותמעשה "שלם"" ,כולו כאחת בפעם אחת" ,ולא
נתינה לחצאין.

כל אחד הוא חצי

ויש לבאר זה  -על פי דרך המוסר והחסידות:
ידוע הרמז בענין מחצית השקל ,שמציאותו
של הנותן אינה אלא "מחצית" ,וכדי שיהיה
דבר שלם זקוק הוא ל"מחצית" שני' .ואחד
הביאורים בזה הוא :שני ה"חצאים" )של "שקל

הקודש"( מרמזים על הקב"ה ובני ישראל ,כי
הקב"ה וכנסת ישראל נמשלו כביכול ,שכל אחד
מהם הוא "פלג גופא" )=חצי גוף ,מחצית(.
ופירוש הדברים מובן לפי המבואר בספר
התניא ,שנשמת כל יהודי היא "חלק אלקה
ממעל ממש" ,כלומר ,שאין הנשמה מצד עצמה
דבר נפרד ממנו ית' שנוסף לעצם מציאותה
הריהי מתקשרת ומתאחדת עמו ית' ,אלא
שמלכתחילה הריהי "כולא חד" עם הקב"ה.

לכפור בה' אחד בלי שום טעם וטענה כלל,
והיינו משום שה' אחד מאיר ומחיה כל הנפש...
כלומר :זה שכל ישראל מוכנים למסור נפשם
לה' הוא באופן "שאי אפשר כלל לכפור בה'
אחד" ,היינו ,שמרגישים שאינם יכולים להיות
נפרדים ממנו ית' .והרגש זה בא ע"י שמעוררים
בעצמם את התקשרותם לה' ,שישראל והקב"ה
הם כמו שתי חצאי צורות ,וכאשר מרגיש ש"ה'
אחד" הוא הוא חיותו ואמיתית מציאותו ,אם
כן אין שייך שיהיה פירוד בין הנשמה והקב"ה,
שאינם אלא כמו "שתי חצאי צורות".

במסירות נפש

וזהו הרמז בשני ההפכים הנ"ל שבמצוה זו:
)א( מחצית דוקא) ,ב( "כולו כאחת בפעם
אחת"  -ואדרבא שניהם תלויים אחד בשני:
כאשר האדם מרגיש את עצמו כ"מחצית",
שזהו מצד גילוי ההתקשרות לה' ,שאינו דבר
נבדל מאתו ית' אלא כמו "חצי צורה" ,אזי
מסירתו ונתינתו לה' היא באופן של "כולו
כאחת" ,בלי התחלקות ,כי הלא לא שייך
למסור את חצי נפשו...
ועל ידי העסק בתורת מחצית השקל ,שניתנה
דוקא "כולו כאחת ,בפעם אחת" ,למעלה
מהתחלקות ,נזכה בקרוב לגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו ,שגאולה זו
תבוא גם כן לא בסדר והדרגה ,אלא )כפסק
דין ברור של הרמב"ם ,ש("כבר הבטיחה
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה . .ומיד הן
נגאלין" ,תיכף ומיד ממש ,ובעגלא דידן.

חצי בשביל שלם

וזהו ענין "מחצית השקל" ,דהיינו גילוי הנפש
האלקית ,המעורר באדם את ההרגשה שאינו
אלא "מחצית" בלבד ,ושואף ורוצה להתאחד
עם "חצי צורה" השניה ,עם הקב"ה.
והנה הכרה והרגשה זו ,שאין לאדם שלימות
בפני עצמו כי כל מציאותו אינה אלא "מחצית"
ו"חצי צורה" ,באה לידי ביטוי )בעיקר( בענין
המסירת נפש:
מבואר בתניא ,שענין המסירת נפש לה' לא בא
מחמת דעת והתבוננות בה' כלל ,אלא בלי שום
התבוננות רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל

)על פי שיחת שבת פרשת שקלים תשד״מ(

לוח השבת

פרשת משפטים
שבת שקלים

לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:54
תל-אביב 5:09
4:59
חיפה
באר-שבע 5:12
ניו-יורק 5:19

מוצש"ק

6:08
6:09
6:08
6:10
6:19

 :‰¯ËÙ‰ויכרות יהוידע -לכהנים יהיו
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מברכים חודש :אדר

'Á 0 ,'„ 39 ,'˘ 17 ,È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ : „ÏÂÓ‰
¯‡˘ .ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÂ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ :˘„ÂÁ

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

משפטים
ואלה המשפטים  ...תשים לפניהם

תורה ,שהיא התחברות בין "עליונים
לבין תחתונים".

)משיחת-קודש פרשת
משפטים תשכ״ה ,תשל״ו(

)שמות כא ,א(

בפרשת יתרו ,מתן תורה ,כשהנתינה
מלמעלה " -העליונים ירדו לתחתונים",
התגלתה אצל בני ישראל האמונה,
דבר שהתבטא בהתבטלות עצמית,
אבל לאחר ההתגלות מלמעלה ,במתן
תורה ,מתחילה עבודת ה' מסוג של
"התחתונים יעלו לעליונים" ,עבודה
המביאה לידי איחוד בין מציאות
הנבראים לבין האלוקות.
וזהו עניינם של "משפטים"  -מצוות
שכליות ,חכמתו של הקב"ה נתפסת
בשכל הנברא עד שמתהווה ביניהם
"יחוד נפלא" וכך חודרת חכמתו
ית' ואופפת את מציאות האדם
בשלימותה ,ומתבצעת כוונת מתן

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

לזכות
החייל

גלעד בן אביבה
שליט
שיחזור לביתו בריא ושלם ,תיכף ומיד ממש
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

ולהביאך אל המקום אשר הכינותי
)משפטים כג ,כ(

ולכאורה כיצד זה ,שתחילת הפסוק
בלשון עתיד ואילו המשכו בלשון עבר,
"אשר הכינותי" שכבר הכינותי ,וכאילו
כבר זכינו .אלא לפי שגזירת מלכו של
עולם ,משאמרה  -כבר נעשית.
וכן הוא אומר )שמות טו ,יז( "מקדש
ה' כוננו ידיך" ,ועדיין לא היה ,וכתבו
הכתוב כאילו היה .אלא ,כדלעיל ,לפי
שגזירת מלכו של עולם ,משאמרה -
כבר נעשית.
)מדרש לקח טוב(

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
‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó
¯„‚‰ ˙ˆ¯ÂÙ ‰ÁÓ˘‰ È„È ÏÚ
 ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ Â‡ ÌÈ‡È·ÓÊ‡" ¯˘‡ ,‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰
„ÚÂ . . "ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ
˘‰ÁÓ˘‰ ‰È‰˙ ,‡Â·Ï „È˙ÚÏ
·˙Ê‡ ‰È‰˙ - ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ
˘Â˙Â‰ÓÂ Â˙ÂÓˆÚ „ˆÓ '‰· ‰ÁÓ
·˙‚È¯„ÓÎ - ˘˜Â·Ó ÌÂ˘ ÈÏ
È· ÏÎ Ïˆ‡ ‰È‰È ‰Ê˘ ,ÌÈ˜È„ˆ‰
.Ï‡¯˘È
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ברכת מזל טוב
לר' חנוך וזוגתו שיינא גולדא שיחיו

פייסין

להולדת הבן ,החייל בצבאות ה'
יוסף יצחק שיחי'
יזכו לגדלו ,לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך רוב נחת,
ומתוך הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
כלי התקשורת בישראל ,עסקו השבוע רבות בעסקה שתכלול שחרור מחבלים
רבים בתמורה להשבתו של החייל גלעד )בן אביבה( שליט מהשבי .במוצאי
 ('79דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על
שבת פרשת במדבר ה'תשל"ט ))('79
עסקת השבויים שהתבצעה אז .שם הוחלף חייל תמורת  76מחבלים ובהם
כאלה שהורשעו ברצח.

"תברך את הבת"

"ואולך אתכם קוממיות"

"והתווסף עוד מעשה מבהיל שרואים זאת ...אבל זה
מראה עד היכן מגיעים הדברים .היה מעשה ביהודי שהיה
בשביה ולא רצו להוציאו )מהשבי של הצד שכנגד( עד
שהחליפו אותו בשבעים וכמה מהצד שכנגד.
ומעשה זה היה באותו הזמן שארה"ב חתמה חוזה דומה לזה עם ברית-
המועצות ,עם רוסיה והחליפו חמשה שבויים בשניים  -וכאן החליפו אחד
תמורת שבעים וכמה .אמנם נכון שבהלכה  -ישנו מקום לוויכוח ,מכיוון
שמדובר אודות פיקוח נפש של יהודי אחד וכשצריכים לתת על כך פי-
כמה-וכמה  -אזי יש מקום להתווכח כיצד צריך להיות הדין.
אבל בזה גופא נוסף עניין עיקרי :בגלוי אמרו שמכיוון שאין ברירה
אחרת ,ומכיוון שמדובר ביהודי בעל משפחה  -אזי לא יכלו לחשבן כמה
יצטרכו לשחרר עבור כך מבית-הסוהר ולכן עשו זאת .שאלו אותו :הרי
ריבוי פעמים היו מעשים בפועל שלקחו בני-ערובה והטרוריסטים ציפו
שישחררו את פלוני ופלוני ,במספר שווה או פעמיים כך  -אך לא פי-
שבעים ,והרי אתם עצמכם הכרזתם שזו נקודה עקרונית שלא ייכנעו
לשום איום  -עם טעם בצידו ,טעם שיש לו מקור בהלכה ומקום בשכל
הפשוט ,ואפילו מקום בדיפלומטיה )שזה הרי הדבר שעליו בונים כעת:
שאם יורו להם את הדרך שע"י איום משחררים ופועלים איזה עניינים -
זה יגרה אותם לרדוף בגלל זה אחרי בני-ערובה  -במילא אין עצה אחרת
ומוכרחים להראות להם שזה לא מועיל .ובשיטה זו החזיקו במשך שנים
רצופות ,אף על פי שזה הביא לקרבנות מהיהודים ששמותיהם כתובים,
ואלו עניינים שבגלוי.
וכאן התחרטו לפתע ,ובאופן מבהיל ,כאמור לעיל  -אחד תמורת שבעים
וכמה!!
...אבל מאחר שאי-אפשר לרמות את העולם כל הזמן ובכל העניינים,
אשר בין השבעים וכמה  -כמעט חציים היו כאלה שהיו בבית-הסוהר לא
על עניינים של מה-בכך  -שאפילו כאשר היה זה על עניינים של מה-בכך,
אחזו שנים רצופות בשיטה שלא להיכנע לאיומים של טרוריסטים ,ושם
היו קרוב לחציים )שלושים וכמה( מאלו שהתעסקו בפועל עם עניינים
של חבלה ,עד למעשה חבלה של אבדן נפשות של יהודים.
המדובר על מעשה שאי-אפשר להתחרט!! השבעים וכמה נמצאים
בחופש ובמקום כזה אשר רחמנא ליצלן היל"ת ,לא נראית שום סיבה
מדוע שלא ישתדלו שוב ,היל"ת!!
וכאמור לעיל ,שאין זה רק העניין כפי שהוא לעצמו ,רואים את השיטה,
רחמנא ליצלן ,שנקטו בה .. :אלו שמאיימים ולוחצים שאין דבר שלא
יכולים לפעול ,רח"ל  -והראיה :אין ענין גדול יותר ,וויתור גדול יותר,
ונסיגה גדולה יותר מכך שאחזו שנים רצופות במעמד ומצב זה והתעקשו,
ורח"ל איבדו כמה נפשות מישראל בגלל שיטה זו  -ופתאום שחררו
שלושים וכמה!
שזה חלק מהשיטה הכללית ,ש"השיטה" היא :ההיפך מ"ואולך אתכם
קוממיות".
כאמור בהתוועדות שלפני זה ,כאשר יורקים ,רח"ל ,והוא יודע שזו יריקה
בפנים  -מרמה הוא את השני שזה גשמי-ברכה! הוא אומר לו לברך "הטוב
והמטיב"  -לא ברכה בפועל ,אלא עשיית סעודה ונתינת "מזל-טוב"
וריקודים ברחובות והנפת דגל ,עם כל הדברים הקשורים בכך!"....
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד ,6132 .צפת | טל' 050-875-4616

לא יכולים לחתום שלום

אף אחד לא יכול להציע שלום ,מכיון שזה לא
ברשותו :זה לא ברשות וושינגטון ,לא ברשות
מצרים ,ואפילו לא ברשות ערפאת ימח שמו,
מכיון שלו אישית ישנם צרות-צרורות מאלו שנמצאים מימינו
ומשמאלו; כעת אף אחד לא יכול להציע שלום אמיתית ,הם רק
יכולים להציע לחתום על נייר!
)מוצאי ש"פ שמיני תשל"ח(

"צריכה להיות ההכרה וההודאה
יותר טובה מהבת שלי!
לה' על הניסים שהוא עושה .ובפרט
יש לי בת בגיל עשרים ושבע,
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
והיא עדיין לא מצאה שידוך ,אני
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
מבקשת ממך ,ברך אותה שתמצא
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
במהרה את זיווגה המתאים".
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
הרבי שליט"א מלך המשיח אכן,
הגאולה האמיתית והשלמה".
בירך את הבת.
)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
לא ויתרתי וביקשתי לדעת "מתי
* * *
זה יקרה"? הרבי שליט"א מלך
המשיח השיב לי" :בעוד זמן קצר.
ואחרי שלשה וחצי חודשים היא
גב' פרידה בגייב ,מחולון ,לא
תתחתן איתו".
פוסקת מלהודות מידי יום ,לקב"ה
על המאורע שזיכה אותה לראות
קמתי בבוקר ,כולי נפעמת מהחלום
באושר בתה.
והברכה ,וסיפרתי זאת לבתי ,שלא
התרגשה במיוחד
הכל החל לפני מספר
מהברכה.
שנים ,גב' פרידה,
הלא-צעיר,
בגילה
אמרתי לה" :עוד
שהגיע
החליטה
תראי שדבריו של
זמנה להקים את
הצדיק יתקיימו".
מזה
ביתה מחדש...
וישבתי לרשום
מספר שנים שהיא
לעצמי את כל פרטי
נותרה בגפה ,ועדיין
החלום ,תוך שאני
לא מצאה את
מציינת את התאריך
המתאים
השידוך
ואף את אותיות
בעבורה.
שמו של החתן ,כפי
שזכרתי מהחלום.
"לא טוב היות האדם
לבדו" נאמר בתורה,
חלפו ימים
הרבי שליט״א מלך המשיח
כבר בשלב הראשון
ושבועות ,בנתיים
של בריאת העולם.
בתי התחזקה ,התחילה לשמור
לבדו
האדם
הקב"ה ראה ,את
שבת ולקיים מצוות.
והביא לו את העזר כנגדו.
והנה ,אחרי בערך תשעה חודשים,
גב' פרידה ,כבר חפצה לצאת
התגלגלה לבתי הצעת שידוך
שהענין
מבדידותה ,אך נראה היה
שנראתה מתאימה.
מתעכב עוד ועוד.
למרות שלקח להם מעט זמן
והנה ,הציעו לה שידוך ,שנראה
להחליט על המועד של החתונה,
היה מתאים.
לא דאגתי ,כי כבר ידעתי מראש,
שאחרי שלשה וחצי חודשים הם
הענינים התחילו להתגלגל ,וגב'
יחליטו על החתונה ,ואכן כך היה.
פרידה כבר חשבה ,שהנה ,הגיע
זמנה להקים את ביתה מחדש.
הוצאתי את הדף ,עליו רשמתי את
פרטי החלום ,תוך שאני מראה
באותם ימים ,היא חלמה חלום
לבתי ,כי לא רק שכל הפרטים
מיוחד:
נודעו לי מראש בחלום מהרבי
"בחלומי ,ראיתי את הרבי שליט"א
שליט"א מלך המשיח ,אלא
מלך המשיח ,מגיע אלי ומברך
אפילו אותיות שמו של החתן
אותי .משחזרת גב' בגייב.
"יגאל" כבר רשומות על הדף,
היה זה מעמד אדיר שהרשים
כפי שרשמתי אז ,בקומי משנתי
במיוחד,
אותי ,בחלומי ,התרגשתי
וחלומי המופלא" .מסיימת גב'
אך לפתע ננערתי ,וביקשתי מהרבי
פרידה את סיפורה.
שליט"א מלך המשיח" :אני לא

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 שבט פרק ליום

ו' כו הל' גזילה ואבידה .פרקים א-ג.

פרק ג

ש' כז פרקים ד-ו

פרק ד

א' כח פרקים ז-ט

פרק ה

ב' כט פרקים י-יב

פרק ו

ג' ל

פרקים יג-טו

פרק ז

ד' א

פרקים טז-יח

פרק ח

ה' ב

הל' חובל ומזיק ,פרקים א-ג

פרק ט

הל' נחלות

חקר ומצא את האמונה
בלוח המודעות של בית הספר ,נתלתה מודעה
תמימה עם הכותרת "הזכות לדעת  -עכשיו
או אחר כך" ,הדפים שצורפו לכותרת זו ,הכילו
מאמר ארוך ומפורט ,שכתב אחד התלמידים,
בן-ציון גגולה שמו ,בו הוא מוכיח כי התורה היא
אמיתית ואלוקית.
המאמר ,שנתלה בכיתה ,בבית הספר ,הלא דתי
בנתניה ,הפתיע רבים מהכיתה .הייתה זו כיתה
בעל גוון פוליטי "שמאלני" ,חלק מתלמידי
הכיתה היו פעילים בולטים בתנועות הפועלות
ל"דו-קיום" .גם שמו של הכותב ,גרם להרמת
גבה אצל לא מעט מהקוראים ,התלמיד בן ציון,
התבלט במגמות אותם בחר ללמוד ,מגמות
הנחשבים למקצועות "ריאליים".
מה הוביל אותו לחקירת האמת ,ומה גרם לו
למסקנה זו? שאלו את עצמם לא מעטים בבית
הספר.

מחקר מעמיק

"מאמר זה ,מספר בן ציון כיום ,שש שנים אחרי,
נכתב אחרי שנה של מחקר מעמיק ,לא כתבתי
אותו "מתוך השרוול" .קודם לכתיבתו התעמתתי
עם מומחים שונים ,מהיהדות ועד ל"דתות"
מחוצה לה להבדיל .גם פרופסורים ומומחים
הנחשבים למבינים ב"קיום העולם" לפי שיטות
המדע ,לא מצאו מה לענות לי ,לאחר שנה של
מחקר מעמיק ומקיף ,פירסמתי את המאמר .לא
באתי להתנגח עם התלמידים ,רציתי רק לשמוע
האם למי מהם יש תשובה לדברים.
בית הספר בו למדתי ,התהדר כל העת בסיסמא
כי אצלינו ,החופשיים ,שואלים את השאלות,
אנחנו מאמינים רק במה שאנחנו מבינים .דווקא
מילים אלו ,מצאו אצלי מקום ובעקבותיהם
צעדתי לאורך כל הדרך כשחיפשתי תשובות

מי מת?" השבתי בלי להתבלבל "היצר-הרע מת",
כשחיוך על שפתותי".
בן ציון המשיך לצבא ,שם שירת במספר
מקומות ,וקודם בדרגות ,כשכל העת הוא מוסיף
בלימוד תורה ,והתחזקות בקיום תורה ומצוות.
במקביל הוא לא הסתפק בלימודו האישי אלא
דאג לפרסם את הנושא בקרב כל הבאים עימו
במגע.
כך באחד מתפקידיו הוא הוצב ,להנחות את
הכוחות הבאים לפעילות הצבאית ,ולכל נהג
שביקש הדרכה ,הוא צירף גם קלטת או דיסק
לשמע ,המכילים הרצאות יהודיות.
הת׳ בן ציון גגולה

לשאלות .תשובות אותם מצאתי רק ביהדות.

השפעה גלובלית

באותם ימים ,גם ניהלתי דרך האינטרנט ,שיחות
רבות עם תושבים מכל רחבי העולם .באחד
האתרים פתחתי 'חדר' מיוחד עם הכותרת "האם
ישראל אשמה?" הופתעתי מכמות הכניסות.
בעלי דעות שונות ,לחיוב ולשלילה ,מצאו
במקום זה ,הזדמנות להביע את דעתם ,תוך
שאני שומר על כללי כתיבה ברורים שאסרו
השמצות פרועות וכדומה.
עם הזמן ,ועם התקרבותי ליהדות ,מצאתי
במקום זה ,הזדמנות מיוחדת להפצת שבע
מצוות בני נח ,לגויים רבים מאומות שונות.
התקדמתי בלימודי היהדות שלי ,וכעת הגיע
הזמן לחבוש כיפה בקביעות .הגעתי לבית
הספר ,באותו יום נקבע שיעור ספורט ,וכולם
הגיעו לבושים בהתאם ,כשאני מופיע עם כיפה.
התגובה ראשונה של החבר'ה הייתה" :מה קרה?

לומד גאולה

לפני מספר חודשים הוא מצא את עצמו,
יוצא מהישיבה ,בה הוא לומד ,בפסגת זאב,
שבירושלים ,ישיבה לחוזרים בתשובה ,ונכנס
לבית חב"ד המקומי .בדיוק התקיימה אז במקום
התוועדות חסידית.
השליח ,הרב דוד סגל ,פנה אליו ,ואמר לו כי
צריך להתחיל ללמוד עניני גאולה ומשיח .עם
התחלת הלימוד ,הוא נחשף לעולם חדש ,אותו
הוא לא הכיר כלל ,עולם החסידות ,והוא החליט
ללמוד יותר על אמונת החסידים ברבי שליט"א
מלך המשיח.
"אותו 'חיידק' שבער בי אז ,לגלות את היהדות'
ניצת בי מחדש ,מצאתי את עצמי לומד וחוקר
לעומק את כל הנושא ,גיליתי כי הכל הוא לפי
ההלכה".
מאז ,הספיק בן ציון ,להפגש עם רבנים רבים,
תוך שעם כולם הוא מלבן את הנושא ,והם
מודים לו כי אכן ,הצדק עימו  -עם אלו
המאמינים שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח.

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

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לפרסם חסידות בעולם
כותב בהנוגע לדרשה ברבים על עניני קבלה ,ואשר
אמרו לו שכן נוהגים חסידי ליובאוויטש.
והנה בימינו המושג קבלה ,נעשה רחב יותר מדי,
וכמובן שאין אחד יכול להיות אחראי על מה
שהשני רוצה להכניס בתואר האמור.
ובהנוגע לפועל ,אנשי ליובאוויטש וחב"ד
מתעסקים בהפצת עניני פנימיות התורה ,שבדורנו
נתגלתה בתורת החסידות ,שבה מתבארים בכמה
וכמה מקומות ענינים המבוארים בספרי קבלה,
וענין האמור הוא מעבודת והשתדלות היסודיות
של אנשי חב"ד ,כמצוה עלינו מרבותינו נשיאינו
שמסרו נפשם על הפצת תורת חסידות חב"ד,

חוגגים אירוע?

יצחק ברוך
צילום אירועים

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

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

שהיא היא תורת הבעל שם טוב ,וכמה סיפורים
בזה בהנוגע לגודל ההתמסרות שלהם עצמם וגם
מה שדרשו מאלו הנשמעים לקולם ,והביעו תקותם
הכי חזקה ,אשר יבוא יום הבהיר ואור ,אשר תעשה
תורה זו נחלת כל בני ישראל כולם מבלי יוצא מן
הכלל ,ונחלה בהנוגע לתורה הרי פירושה ,לימוד
באופן דהבנה והשגה ,וככל חלקי התורה ,לימוד
)מאגרת ז׳קפט(
המביא לידי מעשה.

להשקיע את הזמן בתורה

 ...בתמהון קראתי במכתבו האריכות על דבר
ענינים השייכים לרופא ,וכלך מכל חקירות אלו.
וזמן זה יקדישו לתלמוד תורה ביראת שמים הנגלה
והחסידות ,ומתוך הנהגה עפמש"כ תמים תהי' עם
ה' אלוקיך.
)מאגרת ז׳רב(

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 :

