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זה הזמן ללימוד
התורה מעושר

דווקא הלימוד בתורתו של הרבי שליט״א מלך המשיח הוא שיביא ללימוד תורה מעושר כפשוטו ממש ,כפס״ד
הרמב״ם :״ובאותו הזמן ..הטובה תהיה מושפעת הרבה ..ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״
ישראל לאחר מתן תורה .עם ישראל אכן לומד תורה,
אחד האישים המרכזיים בתולדות עם ישראל ,הקשור
אלא שעדיין זהו לימוד תורה "מעוני" .לא רק בתקופת
באופן מיוחד לימי ספירת העומר ובפרט לחודש אייר,
גלותו של עם ישראל מארצו ,שבוודאי נכון להגדירה
זהו רבי עקיבא .ענק הרוח ,צדיק עליון שזכה להנהיג
כ"עוני" ,אלא גם בתקופות הזוהר כבבית ראשון בהם
את עם ישראל באחת התקופות הקשות ביותר שלו.
עשרים וארבע אלף מתלמידיו ,הם שמתו בתקופה זו של "בדקו מדן ועד באר שבע ..ולא מצאו תינוק ותינוקת..
שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה" ,גם אז עדיין
ימי ספירה עד ל"ג בעומר ,המתגלה כיום זכאי בו פסקו
נכלל לימוד תורה זה "מעוני" .לימוד זה ברובד ה"נגלה"
תלמידיו למות ועד שיום זה מתגלה כיום ההילולא של
שבתורה בלבד ,ללא הלימוד בפנימיות התורה ,מותיר את
תלמידו הידוע  -רבי שמעון בר יוחאי.
הלומד עדיין ב"עוני".
תחילת דרכו הרוחנית )שהחלה בגיל ארבעים( לאחר
רק בשלב השלישי שבחייו זוכה רבי עקיבא ללמוד תורה
נישואיו לרחל ,בתו של כלבא שבוע ,לוותה בנסיונות
"מעושר" ,במובן הגשמי
קשים ובעיקר בנסיון
והרוחני כאחד .שלב זה
שנודע
העוני .חמיו ,לאחר
"קרן המליון" לשלוחים בהודו
מזוהה עם מצבו של עם
לו על נישואי בתו ל"רועה
ישראל לאחר שניתן האות
צאן בור ועם הארץ" נידה
משמים לגילוי פנימיות
אותה מנכסיו והותירם
התורה ,תורת החסידות,
בעוני ובחוסר כל .עם כל
מעין ו"טעימה" מתורתו
זאת הקדיש רבי עקיבא
של משיח " -תורה חדשה
בעצת אשתו ,את חייו
מאתי תצא" .רק בלימוד
לתורה.
זה מתגלה "העושר האגדי"
לאחר שנים רבות של
שבתורה.
לימוד ,בהם התעלה רבי
עקיבא וזכה לרבבות
העושר שבתורה
תלמידים ,הוא חוזר לביתו.
בשיחותיו הקדושות
כלבא שבוע שהבין את
מדגיש הרבי שליט"א
טעותו ,התיר את נדרו
והעניק לו לרבי עקיבא את בניו דלהי ,נאספו בסוף השבוע שעבר ,כעשרים שלוחים ,לכינוס איזורי ,מלך המשיח את החובה
מחצית עושרו העצום .אכן לשלוחים בהודו ובמזרח .מהחלטות הכנס :הקמת קרן המליון לסיוע לפעילות המוטלת עלינו ,דור
הגאולה ,ללמוד תורה
התקיים בו ברבי עקיבא
מאמר המשנה "כל המקיים את התורה מעוני סופו שהוא מ"עושר" .הן במובן כמותי ,ללמוד בשפע ,להוסיף בזמן
המוקדש ללימוד תורה ,להרחיב את תחומי הלימוד והן
מקיימה מעושר" ,כאשר גם בכך הוא משמש מופת
במובן האיכותי להעמיק ברובדי הלימוד ובעיקר להוסיף
לדורות.
בלימוד פנימיות התורה זו תורת החסידות ובענייני
סיפורו של עם ישראל
משיח וגאולה .דווקא לימוד זה ובפרט בתורתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח הוא זה שיביא ללימוד תורה
תולדות חייו של רבי עקיבא ,מקפלים בתוכם למעשה
מעושר כפשוטו ממש ,כפס"ד הרמב"ם" :ובאותו הזמן
את סיפורו של עם ישראל כולו .התקופה הראשונה
לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות,
שבחייו ,זו שלפני התקשרותו לתורה ,מזוהה עם מצבו
של עם ישראל לפני מתן שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,וכל המעדנים מצויין
כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
תורה .התקופה השניה
בלבד ,ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים
שבחייו לאחר שהחל
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם ,שנאמר כי
ללמוד תורה )עדיין
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.
מעוני( ,מזוהה עם בני

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
 100,000עלוני פסוקים
מוקדי חב"ד עסוקים בימים אלו
בהכנות לקראת תהלוכת ל"ג בעומר,
ובאגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה הודפסו מאה אלף עלונים
חדשים עם שנים עשר הפסוקים
לחלוקה לילדי ישראל .העלונים בעיצוב
חדשני ומרהיב נמכרים במחירים מיוחד
לשלוחים ופעילים המעוניינים להפיץ
אותם בתהלוכות .כמו-כן ניתן להזמין
שלטים לתהלוכה ,כובעים ,דגלים
ותמונות ענק של הרבי מלך המשיח
שליט"א .להזמנות :מרכז ההפצה
– ממש.077-5123-770 :

חדש :כובע עם דגל משיח
מטה מבצעים ישיבת "דעת" רחובות
ייצר אלפי כובעי-מצחיה איכותיים עם
דגל משיח לשימוש למבצעים ,תהלוכות
ל"ג בעומר ,קייטנות הקיץ ,טיולים,
קעמפים וכל פעילות אחרת .להזמנות
ליחידים והנחות משמעותיות לקבוצות,
נא להתקשר אל 057-7356757 :ר' גל
פרידמן 052-8227-770 ,ר' סיון אופיר.

חידושים באתר ״אגרות״
לאחר שנות פעילות ארוכות ,חידש
אתר  www.igrot.comאת העיצוב,
לצד שיפור הממשק .באמצעות האתר
ניתן לקבל את ברכת הרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות האגרות קודש.

אתר הגאולה

www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

מסירות נפש ולהשאר בחיים
פרשת "אחרי מות" נפתחת בפסוק" :אחרי מות
שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו" .ועלינו
להבין את ענין מיתת בני אהרן.
בלמידת הכתובים בפשטות ,משמע ,שמיתת
בני אהרן היא עונש על חטא .וצריך להבין :נדב
ואביהוא היו בדרגא גבוהה ביותר ,כמודגש בזה
שמשה רבינו אמר לאהרן" :הוא אשר דבר ה'
לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד",
וכפי שרש"י מפרש" :עכשיו רואה אני שהם
גדולים ממני וממך"  -אם כן כיצד יתכן שהם
יחטאו ,ובפרט  -חטא שבא ע"י הקרבתם,
שגילתה את גדולתם " -בקרובי אקדש"" ,שהם
גדולים ממני וממך"?!...

מסירות בלי מעצורים
האור-החיים מבאר שמיתת בני אהרן באה
בגלל דביקותם הגדולה בהקב"ה " -שנתקרבו
לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו,
והוא סוד הנשיקה שבה מתו הצדיקים כו',
הגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב
לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות
נשיקות מתיקות עד כלות נפשם מהם".
ולכן כתוב )לאחרי "אחרי מות שני בני אהרן"(
"בקרבתם לפני ה' וימותו" ,שכן" ,מות שני בני

אהרן" אירע בגלל גודל התקרבותם לפני ה',
ומוסיף הפסוק "וימותו"  -לרמז שהתקרבותם
וחיבתם היתה עד כדי כך" ,שהגם שהיו
מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב כו"';
החטא )מלשון חסרון( בזה היה )לא בעצם
הקירוב לפני ה' ,אלא( ,שה"בקרבתם לפני ה'"
הביא לכך ש"וימותו" בפועל ,שגרמו ביודעין
לכך שדביקותם להקב"ה תביא לידי כלות
הנפש בפועל.

ללכת ולשוב
שכן ביחד עם זה שיהודי צריך להתמיד
בתשוקה וצמאון להתקרב יותר להקב"ה ,נדרש
ממנו שכאשר הוא במעמד ומצב ד"רצוא",
יפעל על עצמו "שוב" ,לשוב חזרה לעשות את
העבודה בתור נשמה בגוף ,ובעולם הזה ,וכפי
שאומרים רז"ל "על כרחך אתה חי" ,ולהשלים
הכוונה העליונה של עשיית דירה לו יתברך
בתחתונים.
לפי זה מובנת גדלותם של שני בני אהרן" ,שהם
גדולים ממני וממך"  -אשר דוקא על-ידם

נעשה "בקרובי אקדש" :ע"י ההקרבה שלהם
לפני ה' עד כדי כלות הנפש ממש  -מסירת
נפש ממש  -קידשו שם שמים )"אקדש",
"ואקדש בכבודי ,במכובדי"( ,בדוגמת קרבן לה'.

כח לכל בני ישראל
ויש לומר ,שהעבודה דקירוב לפני ה' ע"י שני
בני אהרן  -שזו פעם הראשונה )לאחר מתן
תורה ,ותיכף לאחר הקמת המשכן( בה מוזכר
)בפירוש( בתורה אודות מסירת נפש על קידוש
ה' )"בקרובי אקדש"( – היתה עבודה חדשה
שקודם לכן לא היתה ,וזהו פירוש הכתוב
"ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם"
 "אש זרה" למעליותא :בני אהרן הקריבו אש)זרה( חדשה  -עבודת המסירות נפש ,שהיא
זרה להעבודה שנהגה עד אז ,של סדר והדרגה,
ואילו האש )עבודה( "אשר לא צוה אותם"
)למעליותא( ,התחדש על-ידי עבודת המטה
)בני אהרן( ,ועד שזה )מסירות הנפש( נעלה
יותר מציווי.
ויש לומר שהקרבת בני אהרן )"בקרובי
אקדש"( גם נתן כח לכל בני ישראל שלאחרי
זה ,עד סוף כל הדורות ,להעבודה דקידוש
השם ,אבל דוקא בתור נשמות בגופים )ולא כפי
שהיה אצל בני אהרן( עדי הגאולה האמיתית
והשלימה.

)על פי שיחת ש״פ אחרי קדושים ה׳תש״נ(

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' שחר ושירי שיחיו צברי

להולדת התאומים ,החייל והחיילת בצבאות ה'

יזכו לגדלם לתורה חופה ומעשים טובים ,מתוך הרחבה של זמן הגאולה

לוח השבת

פרשת אחרי-קדושים
פרקי אבות :ג
הדלק"נ

מוצש"ק

ירושלים 6:44
תל-אביב 6:59
6:51
חיפה
באר-שבע 7:00
ניו-יורק 7:34

7:59
8:02
8:02
8:01
8:38

לפי שעון קיץ

:‰¯ËÙ‰

הלא כבני כושיים גו' )ÒÂÓÚ

(ÂË - Ê ,Ë

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

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

תזריע-מצורע
וידבר ה׳ אל משה אחרי מות שני
בני אהרון  . .ואמרת אליהם קדושים
תהיו כי קדוש אני) ...ויקרא טז ,א  -יט ,א(
לפרשיות "אחרי" ו"קדושים" ,שנקראות
פעמים רבות במחובר ,ישנה בהכרח
נקודה משותפת המחברת ביניהם והיא
עניין הקדושה.
פרשת אחרי-מות פותחת באירוע שהוא
בתכלית הקדושה  -עבודת הכהן הגדול
ביום הכיפורים בבית המקדש בקודש
הקודשים .מדובר כאן ביום הקדוש ביותר,
המקום הקדוש בעולם והאדם הקדוש
ביותר בישראל.
פרשת קדושים כולה נקראת בשם זה,
קדושים ,ופותחת בציווי "קדושים תהיו
כי קדוש אני".
כיצד יגיעו בני ישראל לדרגות קדושה

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

נעלות ,כיצד יהיו קדושים? על כך נאמר
בפסוק עצמו" :כי קדוש אני!" מכיון
שהקב"ה קדוש ,לכן גם כל אחד מבני
ישראל ,שהוא "חלק אלוקה ממעל" ,יכול
להיות קדוש וצריך להיות קדוש ואכן גם
יתגלה כי כל יהודי הוא קדוש ,כדברי חז"ל
"עתידים מלאכי השרת לומר לישראל
)עפ״י מעיין חי(
"קדוש קדוש קדוש".

לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני
)ויקרא טז ,ל(
ה׳ תטהרו
אמר רבי עקיבא" :אשריכם ישראל,
שכולכם טהורים ומי מטהר אתכם?
אביכם שבשמים! שנאמר )יחזקאל לו,
כה(" :וזרקתי עליכם מים טהורים",
וכן הוא אומר )ירמיהו יז ,יג(" :מקוה
ישראל ה'"  -מה מקוה מטהר את
הטמאים ,אף הקב"ה מטהר את
ישראל.

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' יוסף יצחק ונחמה דינה שיחיו

שוורץ
להולדת בנם החייל בצבאות ה'

משה

יזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ,מתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

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
·‰˘ÈÁ‡ ‰˙Ú
·ÏÎ ÂÏÎ"˘ ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ÂÈÓÈ
¯·„Ï ¯·Î ÌÈÏÂÎÈ - "ÔÈˆÈ˜‰
‡,"‰˙Ú·" Ï˘ ‰ÏÚÓ‰ ˙Â„Â
Ï˘ ÔÓÊ‰ ¯·Ú ¯·Î˘ ÔÂÈÎÓ
"·...ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ "‰˙Ú
ÔÙÂ‡· ‰ÏÂ‡‚Ï Ú‚Â· Ì‚ ,‡ÏÈÓ·Â
˘ÂÈÓÈ· È¯‰ - "‰˘ÈÁ‡" Ï
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ברכת מזל טוב
למשפחת ר' שניאור זלמן ושרה שיחיו

קופצ'יק
להולדת בנם החייל בצבאות ה'

מנחם מענדל

יזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ,מתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

מענות קודש

נפלאות עכשיו

בהמשך להתעוררות הגדולה של כ"ח ניסן תנש"א ,אנ"ש והשלוחים
בכל רחבי תבל יצאו בפעולות רבות בפרסום מענות קודש בשורת
הגאולה וזהות הגואל בהסכמתו ובעידודו של הרבי מלך המשיח
שליט"א .מובא בזה לקט חלקי ממענות הקודש בנושא.

ברכה בבוליביה  -פרנסה בארץ

"מי שיש לו מאתיים רוצה ארבע-מאות"
בחודש כסלו תשנ"ב ,השיב הרבי שליט"א מלך
המשיח לרב דוד נחשון ,על דו"ח מהחתמת אנשים
על טופסי 'קבלת המלכות' ועל הרצאה שמסר בנושא
"הרבי כמשיח" בערב מיוחד בו נכחו גם אישי ציבור:
"ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות
וכו׳ .אזכיר על הציון".
הספר הראשון בו הוסבר בהרחבה היסוד לפסק הדין
שהרבי שליט"א "בחזקת משיח" ,נכתב על ידי הרב שלום דובער הלוי
וולפא ונקרא "יחי המלך" .עוד טרם נכרך הכניס את ספרו לרבי שליט"א
מלך המשיח ,ובי"ט חשון תשנ"ב נענה" :נתקבל תשואות חן תשואות חן.
מצורף בזה שיוציא לאור שיחליפו במכורך  -ותשואות חן מראש .ויהא
בהצלחה ולבשורות טובות .אזכיר על הציון להנ״ל" .הרבי שליט"א מלך
המשיח התענין גם בקשר לקבלת "הסכמות" מגדולי ישראל על הספר.
זמן קצר לאחר הופעת הספר ,שאל השליח הרב יהורם אולמן
מאוסטרליה את הרבי שליט"א מלך המשיח 'באם נכון הדבר' ללמוד עם
אנשים זרים בספר זה ,שגם מגדיר בבירור מיהו המשיח ,ובאם כן מבקש
הוא את הברכה שיהיה בהצלחה .הוא נענה בתשובה חיובית.
השליח בארגנטינה ,הרב צבי גרינבלאט ,קיבל את הסכמת הרבי
שליט"א מלך המשיח לתרגם פרק מסויים מהספר "יחי המלך המשיח" -
בו מוסברת ההלכה של "בחזקת משיח" ונקשרת לעובדה שהרבי שליט"א
הוא המשיח  -ולהפיצו בכל ארגנטינה באמצעות אדם שלא נמנה על
חסידי חב"ד.

"בזכות נשים צדקניות"

נשות קראון-הייטס ,ערכו כינוס שמטרתו לעורר את העם על קבלת
מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,גם על ידי חתימות.
הנשים כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח שהכינוס מתקיים בזכות
העידוד שנתן בהושענא רבה ,על כך השיב" :ויהא בהצלחה רבה ,והזמן
גרמא והענינים ,אזכיר על הציון" .על ההזמנה ששלחו לרבי לכינוס זה,
השיב" :אביא את המצורף בזה בעזרת השם על הציון .והזמן גרמא".
על הדו"ח שמסרו נשי-חב"ד אחרי הכינוס  -בו פירטו את הנושאים
שנידונו ,ביניהם :הצורך לעורר את מידת המלכות של המלך על ידי
קבלת המלכות; הכח המיוחד והחובה של נשי ישראל בהבאת הגאולה,
והחשיבות המיוחדת של המכתב והחתימות  -השיב הרבי מלך המשיח
שליט"א" :אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך הצלחה רבה ונפלאה בכל
מכל וכו׳".
בג' כסלו תשנ"ב הגישה קבוצת נשים לרבי שליט"א מלך המשיח
קופסא נאה ובתוכה טופסי חתימות .נציגת הקבוצה אמרה" :ברוך השם
יש פעילות נפלאה בכל מכל כל במבצע 'ובקשו את ה' ואת דוד מלכם'
 ומצאו ,ומתפשט תחת נשי חב"ד ,ובכל העולם כולו ולכל השלוחות,אנו מקבלות בזה ,נשי ובנות חב"ד את פני משיח צדקנו ,כ"ק אדמו"ר
שליט"א ,ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה תיכף ומיד ממש".
מענה הרבי" :אמן" )הרבי התבונן בקופסא ,ואמר" (:זה בשבילי? בשורות
טובות") .ושוב התבונן בקופסא ובחתימות ,והוסיף" (:בשביל כל הענינים
צריך לשלם לצדקה ותהיה הצלחה רבה ,וללכת מחיל אל חיל עד שתלכו אל
אלקים בציון בגאולה האמיתית והשלימה .ברכה והצלחה ,הצלחה רבה".
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ויתורים בלי תמורה
כעת מפרסמים כבר שעשו שגיאה וטעות
חמורה ביותר בחתימת "חוזה השלום",
מאחר שרואים כבר שלא קיבלו שום תמורה על כל מה
שנתנו לערבים -אבל אף על פי כן משתדלים שלא לדבר
על זה...
)משיחת ש"פ נח תשמ"ב(

בסוף השבוע האחרון ,עלה בית
חב"ד ברורה נבאקה שבבוליביה,
לראש הכותרות .במהדורות ובאתרי
החדשות ,דיווחו על סגירת בית
חב"ד במקום ,ע"י המשטרה
המקומית.
אם לא די בכך ,בעיר הבירה לה-
פאז ,נעצר אחד הבחורים בשדה
התעופה ,בעת שעמד לצאת בטיסה,
בתואנות שונות לגבי חוקיות מעמדו
במדינה.
למרות שלא נמסר על סיבה
רישמית ואמיתית להתנכלות ,הרי
שלא לציטוט ,יודעים לספר שם,
* * *
על הצרת דרכי פעילות השלוחים,
זאת בין היתר על רקע אנטשמיות,
לאחר מספר ימים ,יצאנו לבתי
שהבטאה בין השאר ,בגירוש
התושבים היהודיים ,ל"ביקורי בית".
שגריר ישראל לפני מספר חודשים
נפגשנו עם אישה אחת מהקהילה
מהמדינה ,על רקע פעולות צה"ל
שסיפרה לנו שהבת שלה נמצאת
בעזה.
בארץ" .היא למדה ניהול בתחום
מסוים ולא מוצאת
בשלב זה ,נראה כי ב"ה
עבודה והיא שבורה
הענינים מתחילים לשוב
ומדוכאת ,כי כבר הרבה
למסלולם .השלטונות
זמן היא מחפשת ולא
שחררו את השליח,
מוצאת "...סיפרה בקול
בעוד בכפר רורה-
נכאים.
נבאקה )המרוחק מעיר
הבירה מאות ק"מ(
ניצלנו את ההזדמנות
מאותתים השלטונות
לספר לה על הכתיבה
על התגמשות
לרבי מלך המשיח
בדרישותיהם .כל זאת
שליט"א באמצעות
כמובן ,בברכות הרבי
השליח יוצא מניידת המשטרה האגרות קודש ,והיא
שליט"א מלך המשיח,
נענתה להזמנה והגיע
אותם מקבלים השלוחים באמצעות
לכתוב על הבת שלה ,בבית חב"ד.
ה"אגרות קודש".
התשובה ,נפתחה לה העמודים
השלוחים מבקשים לציין ,כי חלק
המכילים שני מכתבים ,מכתב
גדול מהמאמצים ,רוכזו על ידי
אחד בענין הקופה הריקה ולמה
עורכי הדין וקהילה המקומית.
באים אליו בטענות וכו' ...ומכתב
שני מדבר על חינוך שאפילו שאין
* * *
מספיק זמן צריך ללמד ענינים
הקשר בין השלוחים ,שהגיעו למקום
בפועל.
לפעול עם המטיילים הישראליים,
האשה סיפרה שלפני תקופה ארוכה
לבין הקהילה המקומית ,החל
היא קיבלה החלטה לתת צדקה,
מייד עם באותם למקום ,ועל שתי
בכל יום והפסיקה ,ומעכשיו אחרי
אפיזודות בקשר הזה ,מספר אחד
מה שנכתב לה היא מקבלת החלטה
השלוחים במקום ,הת' אבי זילברמן:
לתת כל יום ..בנוסף היא מלמדת
ביום נחיתתנו בעיר ,כובדתי בבית
את אחת הילדות מקהילה ,פעם
כידוע,
הכנסת ,לשמש כשליח ציבור.
בשבוע ,ובעקבות הדברים היא
מנהגנו הוא להכריז "יחי אדוננו
קיבלה החלטה ללמד אותה דברים
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
בפועל.
ועד" לאחר התפילה ,כדי לגלות את
כעבור שבוע מצלצל הטלפון .על
המציאות של מלך המשיח בעולם.
הקו היתה אותה אישה והיא סיפרה
בבית
היה זה הפעם הראשונה שלי
בהתלהבות שהבת שלה התקבלה
הכנסת המקומי ,כשהיה לי די ברור,
לעבודה...
שעד עתה הם לא נהגו להכריז,

אתר הגאולה hageulacom@gmail.com

כל מה שחיפשתם למצוא בעניני גאולה ומשיח,
באתר החדש ,המרכז :דיווחים חדשותיים מהארץ
והעולם ,שיעורים וספרים ,קטעי וידאו ועוד
כנסו לאתרwww.hageula.com :

ולצערי ,החלו בקרבי התלבטויות,
האם להכריז או לא...
פתחתי את ספר החת"ת שנפתח
לי במזמור כח בתהילים .שם בלטו
לנגד עיני המילים מהפסוק הראשון:
"לדוד אליך השם אקרא צורי
אל תחרש ממני פן תחשה ממני
ונמשלתי עם יורדי בור"..
כמובן שאחרי כזאת השגחה פרטית
הכרזתי "יחי" ,מה שהוביל ב"ה
להתענינות בקרב הקהילה על כל
עניני משיח .כשהם שומעים את
ההסברים ופסקי דין הרבנים בנושא.

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

אייר פרק ליום

ו' ז

הל' סנהדרין פרקים כב-כד

הל' אבל ,פרק ז

ש' ח

פרקים כה-כו .הל' עדות ,פרק א

פרק ח

א' ט

פרקים ב-ד

פרק ט

ב' י

פרקים ה-ז

פרק י

ג' יא פרקים ח-י

פרק יא

ד' יב פרקים יא-יג

פרק יב

פרקים יד-טז

פרק יג

ה' יג

 3000נשים נאזרו בכ"ח...
כ 3,000-נשים התאחדו ביום כ"ח ניסן לכנס
הקהל מיוחד ב"היכל התרבות" בתל אביב,
ויצאו עם כוחות מחודשים לפעול את התגלותו
המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח ,מתוך
שמחה וטוב לבב.
נושא הכנס בשנה זו היה "ינסו ויווכחו"
– שמחת הגאולה ,על פי דברי הרבי שליט"א
מלך המשיח בשיחת פרשת כי תצא תשמ"ח,
אשר הדרך והעבודה היחידה שטרם נוסתה כדי
להביא את משיח צדקנו היא עבודת השמחה
בטהרתה .לא רק כהאופן שבו מקיימים מצוות,
אלא גם כעבודה בפני עצמה.

אנא בכ״ח
הכנס נפתח על ידי המנחה הגב' קאליש שתחי'
בדברי ברכה ובהצגת הנושא .לבמה הוזמנה הגב'
לבקיבקר וצמרמורת של התרגשות עברה בקהל,
כאשר הזמינה את מלכינו משיחנו להשתתף
בכנס .אלפי הנשים נעמדו לאמירת פרקו של
הרבי מלך המשיח שליט"א ולהכרזת יחי אדוננו,
ובהכרזה עיקשת זו פתחו הנשים את הכנס שכל
כולו עקשנות לגאולה.
הרב יוסף חיים גינזבורג ראש ישיבת רמת
אביב ,לימד את שיחת כ"ח ניסן ה'תשנ"א בעיון
מעמיק .בשלב זה ,נראו על המסכים קטעי וידאו
מיוחדים ונדירים מהרבי מלך המשיח שליט"א,
בהם מדבר על השמחה בספירת העומר ,וכן
פנינים מחלוקת דולרים לנשים בנושא שמחה
וגאולה ומשיח בפרסום ראשון.
הרב ניסלעוויטש נשא דברים במעלת השמחה,
ומקומה בחסידות מאז ומקדם.
לאחר דבריו עלתה לבמה השחקנית והזמרת
מיכל לויטין .בקטעי הומור אומנותיים .קליפ

ואחריותינו הרבה כנשים .בזכות נשים צדקניות
נגאלו אבותינו ממצרים ,ובזכותן עתידין להגאל.
ולחלק הבא של התכנית ,עם הסרט בשם:
שליח שווה שמח .הגב' חומי נבון ,מנהלת בית
הספר בצפת מספרת על עבודת החינוך מתוך
שמחה .השליחה גב' חנה שמואלביץ מבית שאן,
מספרת על עבודת השליחות מתוך שמחה .בתה
הקטנה של השליחה לבית שאן ,מצטרפת אף
היא לדברים ,ומספרת לקהל שהיא שמחה להיות
שליחה.

גם בבית ,גם בעבודה
״ינסו ויווכחו...״

מיוחד ומרגש הוקרן ,אודות משלו של אדמו"ר
האמצעי ,בו מתאר את התמודדותו של בן
שאביו מנסהו ומסתתר.

כח מיוחד אצל הנשים
לבמה עלה הרב שמעון ויצהנדלר שפתח בהלכה
מברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן ,לפיה גם מי
שאינו רואה את המלך ,מפני היותו סומא למשל,
מברך את הברכות שמברכים בעת ראיית מלך,
אם רק יודע בברור שהמלך עובר כעת על ידו...
בחלק הבא של התכנית" ,כי בשמחה תצאו" צפו
הנשים בקטעים מרתקים אודות שלוש תקופות
בהן הדבר הצפוי והמתבקש ביותר לכאורה היה
עצבות ומרירות ,והנה ,להיפך הרבי שליט"א
מלך המשיח תבע דווקא שמחה ,ושמחה למעלה
ממדידה והגבלה.
ושוב חוזרים מהמסך לבמה ,כשהגברת
יהודית ניסלעוויטש עולה ,ומעוררת על כוחנו

עקרת בית היא שליחה אמיתית ,וגם שליחות זו
נעשית מתוך שמחה .הגב' הניה אלישביץ מקרית
גת מספרת לנו על זווית זו בשמחה .היא מספרת
על ניגונים ושירי קעמפ בהווי הבית ,ובכלל ,על
בית חסידי שמח.
ולסיום ,מקום העבודה הוא לעיתים השליחות
הגדולה ביותר .גב' אסתר סגל ,שדרנית בערוץ
 ,9מספרת על הנסיונות והקושי לעבוד במקום
כה מנוכר ומרוחק .הדרך היחידה לשבור כאלו
מחיצות ולהגיע ליהודים הנידחים ביותר ,היא
על ידי שמחה ואהבה.
בין הקטעים בוידאו עולה לבמה הגב' מיכל
לויטין ,וסוחפת את הקהל לשירה שמחה.
המעשה הוא העיקר .הגב' נבון מעוררת את כולן
לצאת מהכנס כשהחלטה טובה מעשית בידיים.
היא מציעה לכל אחת להתבונן ולגלות ,אילו
סיבות מעולות יש לה לשמחה אמיתית .מחשבה
טובה הקב"ה מצרפה למעשה ,היא מסיימת,
ובעז"ה ההחלטות הטובות תפעלנה תיכף ומיד
את התגלותו המיידית של הרבי שליט"א מלך
המשיח לעיני כל ,תיכף ומיד ממש.
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
מחלקת הפקות והוצאה לאור

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עצה למחשבות מבלבלות
במה כותב אודות מחשבות המבלבלות  -ידוע
עצה היעוצה בזה לכל לראש ,לבדוק את התפילין
שלו שתהיינה כשרות כדין ,ועוד להסיח דעתו מכל
מחשבות אודותם כותב ,והיסח הדעת הוא לא
מלחמה עם המחשבות ,כי אם להניע את המחשבה
ולהעתיקה לענינים אחרים ,ומה טוב בעניני תורה,
אשר אם מעט אור דוחה הרבה חשך על אחת כמה
וכמה הרבה אור.
ובמה שכותב אשר אין הסברתו השיעורים שלומד
מספיקה ,הרי כיון שאמרו חז"ל ,איזהו חכם הלומד
מכל אדם ,מהנכון אשר יהיה נוכח באמירת שיעור
מהר"מ והראש ישיבה אשר בסביבתו ,ויתבונן
באופן הסברתם ואמירת השיעור בפרט.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בשורה משמחת לפעילים והשלוחים:

ומה שכותב אודות ביטוי האותיות ,יש לומר שהנ"ל
קשור במה שהוא מתרגש ,וכשיתחזק בענין הבטחון
בה' ית' המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית
תחול הטבה גם בזה ,ומהנכון שילמוד שער הבטחון
בספר חובת הלבבות ,וכן אשר ישמור על השיעור
תהלים חדשי )כפי שנחלק התהלים לימי החדש(
לאמרו בכל יום אחר תפלת הבקר ,ובכל יום חול
קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

שמחת בר מצווה

כל הנדרש

לתהלוכות ל"ג בעומר

)מאגרת ז׳ער(

ידוע דעתי ,שביום הבר מצוה צריך לעשות ענין של
שמחה )כמובן הקשורה בענין של אורה זו תורה ,זאת
אומרת שהבר מצוה יחזור דא"ח )=חסידות( וכו'
וגם מבין הנאספים( ,וכמובן מגודל השמחה דיום זה
)אגרת ז׳רעא(
כמבואר בזהר חדש פ' בראשית...

להזמנות:
מרכז ההפצה ממש077-5123-770 :

