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ערב שבת קודש פרשת קורח )בחו"ל :שלח( ,כ"ז סיון ה'תשס"ט )(19.6.09

צ

"ה ְק ֵהל"
שנת ַ

752

שירת הבירבור
של הממשלה

כל נסיון לחלק את ארץ ישראל לשני עמים ,מגביר את הטירור ומוביל להיפך השלום .ארץ ישראל
ניתנה ע״י בורא עולם ומנהיגו לעם ישראל ואך ורק לעם ישראל ,בברית ושבועה שאינה ניתנת להפרה.

ם
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ף

ף

"אתר הטבילה בירדן" )ה"י( .לידידיו מהשמאל אמר
בשונה מ"חינגאות" קודמות ,החליט המלך אחשורוש ,כי
רה"מ כי "ישראל מחוייבת להסכמים הבינלאומיים" ,וציין
הפעם ,המשתה הענק לא ינוהל בכפיה "והשתיה כדת
את החשיבות של "נשלב ידיים יחד בשלום" .אמירה
אין אונס" ,אדרבא ,העיקרון המנחה הוא "שיהיה טוב
לכולם"" ,לעשות כרצון איש ואיש" כלשון מגילת אסתר .המזכירה את התמונה המזוויעה של רבין ,וערפת ימ"ש
משלבים ידיים בבית הלבן לאחר הסכמי אוסלו .להם,
תואם לכל גוני הקשת הפוליטית ,גם ל"איש יהודי היה
בשושן הבירה" ,זה מרדכי וגם ל"איש צר ואוייב" זה המן לערבים ולקהילה הבינלאומית ובראשם אובמה ,גם ציין
הרשע .תרגיל מוצלח אולי ביחצנו"ת ,אבל אפס בביצוע .את המילים ,שלראשונה נשמעו בנאום הצהרתי ישראלי
מחייב ,כי ישראל מסכימה למדינה פלסטינית) .ח"ו(.
מאלפת תגובתו של הקב"ה לרעיון האווילי של "גם לזה
אומנם כדי לרצות גם את "הימין הקיצוני" הציב רה"מ
וגם לזה" ,כפי שמובאת במדרש" :אמר לו הקב"ה אני
רשימת תנאים ,אבל
איני יוצא מידי בריותי
כידוע ,התניה זו הינה
ואתה מבקש לעשות כרצון
משיח  -בחוצות קניון הזהב
משנית ולא עקרונית עבור
איש ואיש )?!( בנוהג
הקהילה הבינלאומית.
שבעולם שני בני אדם
מבחינתם די בעצם
מבקשים לישא אשה אחת,
ההסכמה ,בכדי שזו תהיה
יכולה היא להנשא לשניהם
נקודת הפתיחה בכל
!? אלא או לזה או לזה."..
הדיונים הבאים .אגב ,כל
לא לחינם הגדירו חז"ל
הערבויות שנזכרו בתנאים,
את אחשורוש כמלך טיפש
הינם ערבויות הצהרתיות
ורשע כאחד .מאחורי אותה
ולמרות שהן מגובות
הצהרה של "כרצון איש
בחתימות ,לעולם לא ניתן
ואיש" ,עמדה מזימה קשה
לאכוף אף אחת מהמדינות
ואכזרית ,שנמנעה בנס
לממש את ערבותן.
פורים ,בזכות מעורבותו
של מרדכי היהודי.
רק מלך המשיח.

מס שפתיים

ם

עם סיום כנס השלוחים והפעילים )כתבה בעמוד אחורי( יצאו כולם
בריקוד חסידי של ״Hחי אדוננו״ שהתפשט מהאולם לקניון

מאז אותה הצהרת כוונות
אבסורדית של אחשורוש ,לא זכינו לנאום מלא ב"גם לזה
וגם לזה" כמו זה של ראש הממשלה ביום ראשון השבוע.
היה בו את כל מה שכל אחד רצה לשמוע ,ולהמשיך
ולהינות מההישארות במשתה או בממשלה.
לדתיים ולחרדים הרואים כערך עליון את דבק כסאם,
הקדיש רה"מ את הפתיח מס השפתיים "נביאנו הנחילו
לעולם את חזון השלום ..תפילותינו מסתיימות בשלום".
כעת כשיש ראש ממשלה שיש לו "נביאים" ו"תפילות"
אין שום בעיה להמשיך ולאשר הקמת גדודים נוספים
לפלסטינים ,העברת
שיריוניות וכו' ואפילו
הקמת מדינה פלסטינית.
וכעת גם לא מפריעים
דברי רה"מ על פיתוח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

נאומו המזוגזג של ראש
ממשלה אינו יכול להעלים
את העובדה ,כי בפועל הוא עוקר ישובים יהודים,
מחמש את הפלסטינים וממשיך בשת"פ לבניית המדינה
הפלסטינית )היו לא תהיה( ,דבר המהווה סכנת נפשות
לכל הישוב היהודי בארץ הקודש .ועל כך הוא וממשלתו
חייבים ללכת הבייתה ,ויפה שעה אחת קודם.
בכמה הזדמנויות הבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח
כי כל נסיון לחלק את ארץ ישראל לשני עמים ,מגביר
את הטירור ומוביל להיפך השלום .צריך לומר ברורות
לערבים ולאומות העולם :ארץ ישראל ניתנה ע"י בורא
עולם ומנהיגו לעם ישראל ואך ורק לעם ישראל ,בברית
ושבועה שאינה ניתנת להפרה .אין לשום אומה ולשון
חלק או כל זכות שהיא בארץ ישראל .הדרך היחידה
לשלום אמיתי ומלא היא ,ציות מלא להוראות הרבי
שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
ביום ד׳ :כנס הקהל
כנס הקהל והתוועדות ארצית
תתקיים אי"ה השבוע ,ביום רביעי
ב' תמוז )אור לג' תמוז( )(24.6.09
באמפיתאטרון ,שד' העצמאות בבת ים,
בשעה  7:00בערב .בהשתתפות :רבנים,
משפיעים ,שלוחים ואישי ציבור .השנה:
כל רוכשי כרטיסי הכניסה ישתתפו חינם
בהגרלה על כרטיס טיסה ל  .770בחלק
האומנותי יופיעו כוכבי הזמר החסידי :ר'
אבי פיאמנטה ותזמורתו ור' שלמה כהן.
מקומות מיוחדים לנשים .הסעות מכל
הארץ .לפרטים03 658 4633 :

קמפיין לרב המכר
לקראת ג' תמוז יוצג קמפיין נרחב
להפצת רב המכר "משיח תמונות
ורגעים" .בהתייעצות עם אנשי פרסום
ויח"צ ,התגבש אופי הקמפיין שיפנה
לכלל הציבור .לתרומות.077 5123 770 :

״דבר מלכות״ מנוקד
בימים אלו הודפס סט "דבר מלכות"
המנוקד בחמישה כרכים ,בעימוד מאיר
עינים ,עם ניקוד מלא וללא ראשי
תיבות .הסט נמכר עד לחג הגאולה י"ב
תמוז במחיר מסובסד של  .₪ 140יצא
לאור ע"י 'מרכז ההפצה ממש' בשיתוף
עם 'קרן אור משיח' לקידום פרוייקטים
חינוכיים .להשיג בחנויות המובחרות
ובטל'.077 5123 770 :

ביום רביעי :כולנו

לעצרת גאולה ומשיח

בשעה  7בערב ,אמפי בת-ים
נא לשמור על קדושת הגליון

תרומה לה'  -מהחלק המובחר
פרשת השבוע עוסקת ,בין היתר ,במתנות
הכהונה .עניינם של מתנות הכהונה הוא ,שמכל
דבר השייך לאדם עליו להפריש לכהנים .הן
בתחום ה"מזון" כתרומה ובכורים והן בתחום
ה"לבוש" כראשית הגז.
הפסוק מסביר את תוכנן של מתנות כהונה :יש
להקדיש מכל דבר את התוצרת הראשונה לה'.
כיון שהכהנים "ה' הוא נחלתם" ואין להם כל
מגע עם עניינים גשמיים ,הרי הנתינה היא לה'
והכהנים זוכים "משולחן גבוה".

להקדיש את המובחר

לפיכך ,כפי שכותב הרמב"ם
מזבח( "הוא הדין לכל דבר לשם הא ל הטוב
שיהיה מן הנאה והטוב" ,כגון להאכיל את
הרעב "מן הטוב והמתוק בשולחנו" ,לכסות
ערום )"כי תראה ערום וכיסיתו"( "מן
היפה שבכסותו" ,בבנין בית תפלה "שיהיה
נאה מבית ישיבתו ,ככתוב )ויקרא נ ,טז(" :כל
חלב לה'".
כללית נחשב ספרו של הרמב"ם לספר העוסק
ברובד ה"הנגלה" שבתורה ,אך בכל זאת הכליל
בהזדמנויות רבות רמזים של פנימיות התורה,
אף כאן מונה הרמב"ם את שלושת העניינים
)סוף הלכות איסורי

של "מזון" הרומז עפ"י תורת החסידות ל"אור
פנימי" ו"לבוש" ו"בית" הרומזים ל"אור מקיף":
משמעות הדברים היא שמכל השייך לאדם,
ממזונו ,ממלבושיו ומביתו עליו להקדיש את
הראשית ואת המובחר ל"כהן" שבנפשו פנימה,
כלומר לענייני קדושה.

יש איפוא לדעת" :כל חלב לה'" .יש להקדיש
את הראשית והמובחר שבזמנים .הזמן המובחר
והרגוע שבכל יום הוא מיד לאחר הקימה ,שאז
רגוע המוח ,וזמן זה יש לתת לה' ,ככתוב )במדבר
טו ,כ( "ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה
וגו'" ,ואמר כ"ק מורי וחמי אדמו"ר :ראשית
עריסותיכם ,הזמן הראשון שלאחר הקימה מן
המטה תתנו לה' תרומה ...
לשם התנהגות לפי הפרטים האמורים דרושה
הכנה כללית ,כפי שמסיים הרמב"ם :הקדיש
דבר  ...וכמו שנאמר "כל חלב לה" .דרושה
הכנה כללית ההנחה שהעיקר הוא לה' ,ואז
קיימת ההתנהגות האמורה ביחס לפרטים
השונים במזון ,לבוש ובית המובחר ניתן
לכהן שבנפשו פנימה.

גם בתחום הגשמי

ואני אברכם

לא מדובר כאן בהחלטות רוחניות אלא בהנהגה
בעלת השלכות בתחומים הגשמיים של חיי
האדם .כפי שחז"ל מספרים )ילקוט שמעוני פרשת
ראה ,רמז תתצב( על אחד שנתן "מעשר" במדה
פחותה מן הצריך ולשנה הבאה הצמיחה שדהו
רק את הכמות שהייתה ראויה להינתן לכהן...
הנהגה זו ,לתת את המובחר לה' קשורה גם
לתחום הזמן .הרי ישנם זמנים בהם אין לאדם
מגע עם הוויות העולם ,שבאופן כללי הם
שנותיו הראשונות של אדם ,וישנם זמנים בהם
עסוק האדם בהוויות העולם ,כן במשך השנה
ישנם ימי חול בהם טרוד האדם וישנם שבתות
ומועדים בהם אינו טרוד.
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ף

כשהאדם אכן נותן את המובחר שבזמן,
המובחר שבכוחות ,המובחר שבכל השייך
לאדם יש לתת לה' ,אז הוא זוכה ל"ברכת
כהנים"" :יברך בבנים ובממון"" ,וישמרך"
שהממון ינוצל לצרכים בריאים ושמחים.
והסיום "וישם לך שלום" ,לא מצא הקב"ה כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" )עוקצין פרק
ג ,משנה יב(  .כלומר גם כש"בכל אשר תעשה",
שהוא הכלי לברכה ,הוא כלי מועט ישנו
עניין השלום שהוא "מחזיק ברכה".
ולאחר מכן "ואני אברכם" "תוספתו של
הקב"ה מרובה על העיקר" ,עדי הגאולה
האמיתית והשלמה בקרוב ממש.

)משיחת שבת פרשת קורח ,תשי״ד(

לוח השבת

פרשת קורח

בחו"ל :פרשת שלח
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 7:12
תל אביב 7:27
7:20
חיפה
באר שבע 7:28
ניו יורק 8:12

מוצש"ק

8:30
8:33
8:34
8:31
9:20

 :‰¯ËÙ‰וישלח יהושע כל יושבי
הארץ מפנינו )(„Î-‡ · Ú˘Â‰È
פרקי אבות :ד
:ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ ÔÈÎ¯·Ó
המולד :יום שני 20 ,ש' 35 ,ד' 4 ,ח'
ראש חודש :יום שני ושלישי

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

קורח
והנה פרח מטה אהרן ...ויוצא ציץ
ויגמול שקדים

)במדבר יז ,כג(

טעם הסימן לבחירת הקב"ה בכהונת
אהרון בשקדים דווקא ,הוא כיון שהם
"ממהרים לגמור יותר מכל פירות" )בכ"א
יום ,מהר יותר משאר הפירות( ,ובנידון
דידן היתה המהירות )לא בכ"א יום ,אלא(
בתוך לילה כיון שזריזות ומהירות מורה
על המשכה שלמעלה מסדר ההשתלשלות.
גם בברכת כהנים נמשך השפע "במהירות
דרך כל העולמות" ,באופן שלמעלה מסדר
ההשתלשלות "עד מהרה ירוץ דברו".
)שבת פרשת קורח ה׳תנש״א(

השב את מטה אהרן לפני העדות
למשמרת לאות

)במדבר יז ,כה(

הציווי להניח את המטה "למשמרת
לאות" על בחירת אהרן הכהן ,נוגע לכל

היום יותר מתמיד ,רואים

לעילוי נשמת

ניסים גלויים!

ר' יקיר דוד בן יורם

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

קטיעי

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

ע"ה

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם ,בהתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ותיכף ומיד ממש
ת.נ.צ.ב.ה.

יהודי ,בהיותו חלק מ"ממלכת כהנים",
"כהנים גדולים" .ואחת ההוראות מהנחת
מטה אהרן "שפרח ..ויגמול שקדים"
שבנוסף לכך
למשמרת ,היא ללמדנו
שהרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון
ליראיו ,הנה מזון זה ,בא גם באופן ניסי,
ובזריזות.
)ראש חודש תמוז ה׳תנש״א(
ג' תמוז )בגימטריה עוד משיח חי(
ג' תמוז הוא היום בו נשתחרר כ"ק מורי
וחמי אדמו"ר מהמאסר בבית האסורים,
בתנאי שיסע מיד לגלות ,בעיר מקלטו
קאסטראמא למשך שלוש שנים.
בשעתו עדיין לא נודע אם זהו דבר טוב
וכיצד ישתלשל הדבר ,אבל לאחר מכן,
ביום י"ב תמוז קיבל הודעה שמשחררים
אותו ...ואז כאשר השתחרר לגמרי
נתגלה ,איך שג' תמוז הי'ה ה"אתחלתא
)משיחת ג׳ תמוז ה׳תנש״א(
דגאולה".
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
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ברכת מזל טוב

ת

למשפחת ר' שבתאי וחנה שיחיו דביר
לבוא בנם הת' דוד שיחי'
בקשרי השידוכין עם ב"ג רחל שתחי'
בת ר' נחמן יעקב וציפורה שיחיו דבורהייס
יהא ביתם בנין עדי עד ,כרצון הרבי שליט"א מלך המשיח
ומתוך הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה
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ג' תמוז הוא יום התחלת הגאולה .כך אומר הרבי מלך
המשיח שליט"א שיום זה הוא יום שמוליך לגאולה ומתחיל
את הגאולה .זה היום בו שוחרר אדמו"ר הריי"צ ממאסר
ונשלח לגלות ,וזה הייתה התחלת הגאולה.
בניגוד לט' באב שעליו נאמר ”ייהפך לששון ולשמחה" ,הרי
הרב גינזבורג שיום זה הוא התחלת הגאולה עצמה .העובדה שלנו קרה
משהו שאנחנו לא מבינים ,זה לכאורה בניגוד לכל מה שחשבנו וציפינו,
אף על פי כן ,כשמביטים כמעט בכל השיחות על ג' תמוז )תשי"ח ,תשמ"ה,
תשמ"ח ,תנש"א ועוד( לומדים שחסידים עליהם לחוג את יום ג' תמוז עוד
יותר מי"ב תמוז )לקו"ש ח"ד ע'  1315בהוספות משיחת ג' תמוז תשח"י( .
עוד דבר שמודגש הרבה בשיחות של ג' תמוז )ב'דבר מלכות' קרח תנש"א
ועוד( ,שכל מה שקרה באותו יום יש לו שייכות זה לזה והם למעשה אותו
העניין .אם כן הרבי אומר לנו במפורש שזהו יום של גאולה גם בקשר לג'
תמוז תשנ"ד!
זה הוא יום של התחלת הגאולה ,וכך הם פני הדברים גם אם זה לא נראה
כך לעיני בשר בעת הזאת .בדיוק כמו שביום זה שלחו את אדמו"ר הריי"צ
לגלות קשה ,והיה נראה שהמצב הוא קשה ביותר ,אבל לאחר מכן התברר
שיום זה הוא התחלת הגאולה” ,היום בו ניצל ממוות לחיים" ,למרות
שחסידים באותה שעה לא ראו זאת כך.
המשפיע ר' מענדל היה מספר ,שבג' תמוז תרפ"ז ,כשנודע שהרבי הריי"צ
יצא מבית האסורים ,התקיימה התוועדות בה רקדו כולם בהתלהבות רבה
עד כלות הכוחות .הרצפה הייתה שחורה מרוב ריקודים וכמעט שכותלי
בית המדרש התמוטטו והיה צורך להחזיק בהם .אחר כך ,כשנודע שהרבי
נשלח לגלות ,רוב החסידים שבו והתעצבו אל לבם ,אך המשפיע הנודע ר'
זלמן משה היצחקי לא הפסיק לרגע לרקוד בהתלהבות .חבריו לא הבינו
לפשר הריקוד ,אבל כולם הצטרפו אליו עשרה ימים לאחר מכן ,בי"ב תמוז,
כשנודע שאותו יום אכן היה התחלת הגאולה.
על כן זה יום של התחלת הגאולה .ואכן הייתי רוצה לנצל הזדמנות זו
להפנות קריאה של חיבה לציבור הרחב ,שבאם תתעכב ח"ו עד אז הגאולה
האמיתית והשלימה ,נבוא כולנו כאיש אחד בלב אחד להתוועד ולחוג
יחדיו את יום הגאולה ג' תמוז יחד עם כנס ההקהל בעצרת המרכזית
ביום רביעי ,ב' תמוז )אור ל ג' תמוז( באמפיתיאטרון בבת ים.
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עם הרב לוי יצחק גינזבורג ,משפיע ישיבת חב"ד בראשל"צ

"בדרך שאדם רוצה לילך בה"...

כולנו ל"עצרת גאולה ומשיח"
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שיח חסידים

נפלאות עכשיו

חי וקיים כפשוטו ממש!

מקומות )לקו"ש חלק כ"ו ע' ,7

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר בכמה וכמה
חלק כ"ד בשיחה הראשונה ועוד( שחייב להיות רבי בגוף גשמי דווקא ,וזה חלק
מהעניין של דירה בתחתונים ,ולכן משיח צריך להיות בשר ודם דווקא.
אנחנו לא המצאנו את זה .הוא עצמו מלמד אותנו ללא הרף שרבי חייב
להיות בגוף גשמי וההשפעות לעולם הגשמי חייבות לעבור דרך רבי בגוף
גשמי דווקא .אי אפשר לעולם בלי רבי .זה חלק מהאמונה שלנו .אין דבר
כזה דור ’אחרי הדור השביעי' ,הדור השביעי הוא הדור האחרון באופן
מוחלט.
אנחנו רוצים שהרבי שליט"א מלך המשיח יבוא ויתגלה עכשיו .ואם ח"ו
ח"ו זה יתעכב קצת ,עלינו לחיות את הרבי ביתר שאת ,להפיץ יותר את
בשורת הגאולה בכל מקום ,שכל העולם יידע שיש רבי ויש משיח.
כולל הכרזת ’יחי' בכל הזדמנות ראוייה ,מכיוון שזה עצמו מוסיף חיים
במלך ומקרב את התגלותו כמפורש בשיחת ב' ניסן תשמ"ח )ובשיחת
ר"ה תשל"ז בתחילתה ,מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח שהעיקר הוא
האמירה בדיבור ולא מספיקה המחשבה והכוונה(.
זו הנקודה :אנחנו רוצים משיח עכשיו! זה לא יכול להשתנות ולא
ישתנה.
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

התאריך ג' תמוז תשנ"ד ,נחרט
בלבבות רבים כתאריך הנקשר
בפעולות ועניני גאולה ומשיח
שנעשו באותה עת.
אחד הפעילים בתחום ,הרב דוד
גלייזר ,סיפר ,על מקרה שאירע לו לא
מכבר ,שהחזיר אותו לאותם ימים.
"לפני קצת יותר משנתיים ,בהיותי
בדרך למכולת בנחלת הר חב"ד,
שבקרית מלאכי שמעתי לפתע קול
קורא לעברי" :היי חביבי ,מה קורה?
לא רואים אותך ,לא שומעים אותך".
כשהפניתי את פני לעבר הקורא,
ראיתי איש מהעירייה שהיה עסוק
בצביעת המדרכות.
הוא הציג עצמו בשם יהודה
ועקנין "היית בביתי לפני שנים
עם האופניים ,תיק ה'ג'יימס בונד'
והשמחה שלך .הגיע הזמן שתגיע
שוב!" הבנתי שיש דברים
בגו ,ועשיתי מאמץ להגיע
אליו עוד באותו לילה.
רכוב על אופניי נכנסתי
לתוך חצרו .התקרבתי
לסוכתו המשמשת כל
השנה להכנסת אורחים.
הוא אכן היה בעיצומה
של שיחה עם ידיד .מיד
בראותו אותי ,קטע יהודה
את השיחה ,כשהוא קורא
בהתרגשות" :ועכשיו אספר לך איך
חזרתי בתשובה:
לפני כשלש עשרה שנים ,חלמתי
חלום מיוחד מאוד ,ראיתי את עצמי,
ברחוב שומרון ,כאן בעיר ,הרחוב
היה מלא בחפצים ולכלוך לכל אורכו.
בסוף הרחוב הבחנתי בקטע שזהר
בנקיונו .התקרבתי למקום וראיתי
שולחן ארוך שבראשו ישב הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שהביט בי
במאור פנים .ניגשתי ברעדה למקומו,
והוא פנה אלי "במה אוכל לעזור
לך?"
בשבריר שניה ,חלפו במוחי סיפורו
של אבי ,שנהג לספר לנו תמיד ,על
אותו בן שביקש מאביו ,לא עשירות
ולא בריאות אלא "ברכה" ואכן קיבל
את מה שאחיו לא קיבלו ראה
ברכה במעשה ידיו.
ביקשתי איפוא כמו אותו בן "ברכה".
הרבי שליט"א מלך המשיח הוציא
מכיס הסירטוק שלו ,תמונה שלו,
הגיש לי אותה ,ואמר לי "על ידי זה
תהיה לך ברכה".

שידורי הוידאו של אתר הגאולה

למה החייל מפחד?
כעת במדור הוידאו באתר הגאולה:
מדוע
מעובדה אחת ויחידה  -מתעלמים לגמרי:
מראות קודש מיוחדים מבית חיינו * תוכנית
בתקופה שלפני "קעמפ-דידוויד" רעדו מחייל
האקטואליה "פותחים נושא" * לקראת "עצרת
ישראלי ,ואילו כיום  -המצב הוא להיפך ממש ,שחייל יהודי עם נשק,
גאולה ומשיח" קטעי וידאו מכינוסים קודמים ,ועוד
שמהלך ברחובותיה של ירושלים ,חברון או אפילו תל-אביב  -אינו
בטוח שלא יבוא ערבי מאחוריו ,יתנפל עליו ,ויעשה לו רחמנא ליצלן,
אתר הגאולה www.hageula.com
מה שעשה בעבר!!

)זאת חנוכה תשמ"ו(

ג' פרקים ליום

התעוררתי בהתרגשות ,היה זה ממש
חלום מוחשי ,והבנתי שאני קיבלתי
ברכה מיוחדת .הבעיה הייתה
שבאותו זמן לא הייתי דתי ,ולא היה
לי מושג מאיפה להשיג את התמונה
של הרבי שליט"א מלך המשיח.
כל אותו יום שרוי הייתי בדיכאון,
מהיכן אשיג תמונה.
בערב ,נשמעו נקישות על דלת
ביתי .יהודה עצר לרגע בסיפורו,
והדגיש לידידו ולסובבים שלביתו
לא הגיעו אף פעם דתיים ובטח שלא
חב"דניקים.
ומי היה בדלת? הוא השתתק לרגע
הסתובב לכיווני והצביע עלי:
הוא! בדיוק כמו שהוא עכשיו ,עם
המגבעת ,החיוך והתיק .הוא נכנס
ואמר "ביקור בית מחב"ד .רוצים
לדבר כמה דקות על נושא המשיח
והגאולה" .יהודה מציין כי
הוא הבין שיש בכך יותר
מרמז משמים.
במאור פנים מיוחד,
שבזמנו לא היה כל כך
מובן לי ,הוא הכניס
אותי לביתו .מה רבה
הייתה הפתעתו כשמתוך
התיק ,הגשתי לו תמונה
של הרבי שליט"א מלך
המשיח...
"באותו רגע ,סיפר יהודה ,החלטתי
לחזור בתשובה ,ביררתי על חנות
לתשמישי קדושה ,ולמחרת כבר היו
לי ,תפילין ,ציצית ,מזוזות חדשות
ומהודרות ,וכמה ספרי קודש.
התחלתי בדרך חדשה".
הרב דוד גלייזר ,השלים את הסיפור
מהזוית שלו ,כשציין ,שהיה זה
באותה תקופה שלאחר ג' תמוז
תשנ"ד ,והוא באופן אישי ,תהה האם
זהו הזמן לצאת לפעילות הסברתית.
"המשפיע שלי אמר ,כי נהפוך הוא,
כעת זהו בדיוק הזמן בו אנו צריכים
לצאת לציבור ולהסביר להם את
האמונה ברבי שליט"א מלך המשיח,
חייו הנצחיים והתגלותו הקרובה.
באותו לילה ,יצאתי מביתי ,עליתי
על האופניים והכרזתי "יחי אדוננו
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד ,רבי! תכוון אותי עכשיו למקום
הנכון" .רק כעת אני מבין עד כמה
כיוון הרבי שליט"א מלך המשיח את
צעדי באותו ערבn "...
מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' כז הל' ציצית ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
ש' כח הלכות ברכות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

סיון פרק ליום

הל' תלמוד תורה..
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב.

א' כט פרק ד-ו.

פרק ג.

ב' ל

פרק ז-ט.

פרק ד.

ג' א

פרק י-יא .הלכות מילה פרק א.

פרק ה.

ד' ב

פרק ב-ג .נהגו העם ..ימלוך עלינו.

פרק ו.

ה' ג

ברכות התפילה ..עושה שלום.

פרק ז.

מהקניון תצא בשורת הגאולה
כמאה וחמישים שלוחים ,השתתפו ב"כנס
הפעילים והשלוחים" השבוע בתוככי קניון הזהב
בראשל"צ .הכנס ,שאורגן ע"י האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה ,היה מעמד שכולו
התקשרות ופעולות לרבי שליט"א מלך המשיח.
לאחר תפילת מנחה ,נפתח האירוע ע"י המנחה,
ר' בנצי פרישמן ,שהביא את מאמר הגמרא
"עתידין בתי תיאטראות ובתי קרקסאות להפוך
לבתי מדרשות".
כרגיל ,נפתח הכנס באמירת פרקו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ע"י הרב אליהו פרץ,
העומד מאחורי הפעלתו של רדיו "מבשר טוב",
באינטרנט .הפרק נסתיים בהכרזת "יחי אדוננו",
כשבכך ניתן האות המעשי לנאומי הערב.
"דבר מלכות" משיחות הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בדבר מעלותו המיוחדת של ג' תמוז,
אותם חזר הרב חיים פויזן ,מהפעילים בצפת.
"פותחין בכבוד אכסניה" .השליח הרב אילן חיון,
מנהל חב"ד סנטר ,המארח במקומו ,את הכנס,
פותח בתיאור הפעולות בקניון ,כאשר בטבורו
של מרכז החולין ,מתחוללת מהפיכה יהודית.

הטכנולוגיה והגאולה
מכאן עוברים ,לסקירה של מספר חידושים
טכנולוגיים שהתחדשו בתחום הפצת בשורת
הגאולה בחודשים האחרונים ,כשהראשון
שבהם הוא האתר "אגרות.קום" ששינה את
פניו והשתדרג .הרב צבי ונטורה ,מהפעילים
באתר ,מספר על קצב הפניות למערכת ,הנותנת
מענה לכל מתקשה בהבנת התשובה ,באמצעות
הטלפון או האימייל ,ומבקש מכל אחד להתגייס
ולהקדיש שעה קבועה ביום לפעילות.
הרב יעקב לנצ'נר ,מייסד ומפעיל "נחייג ונשמע"

ממראות הכנס

מרכז חב"ד בטלפון ,מספר על החידושים
האחרונים במערכת ,המותאמת כיום לצרכיו
של כל בית חב"ד ,וסוקר את מגוון התוכניות
המצויות כיום במערכת.
המנחה ,מפנה את תשומת לב הנאספים
לשינויים והשיפורים האחרונים באתר "הגאולה",
ומבקש מכל אחד לתרום מכוחותיו לפרסום
עניני משיח באתר.

יום של גאולה בכל הארץ
בשלב זה ,עובר הכנס לעסוק בפעילות ג' תמוז,
שיוקדש ע"י מוקדי חב"ד ל"יום של גאולה"
פעילות אינטנסיבית לפרסום מלך המשיח.
ראשון הדוברים בתחום זה ,הרב שלמה שמידע,
מפעילי מרכז משיח וגאולה בירושלים ,מספר
סיפורי מופת וחוויות אישיות שחווה מהפעלת
דוכנים לכתיבה באמצעות האגרות קודש.
לאחריו עולה הרב שניאור שניאורסאהן,
מהפעילים ברמת אביב ,המתאר אף הוא ממגוון
הפעולות שנעשות בשכונתו .בדבריו הוא מציין

ה

את הספר החדש "אחדות בתורה" המביא את
בשורת הגאולה גם ל"בני התורה".
בהמשך לנואמים ,מספר אחד המתקרבים,
ממכללת ראשל"צ ,ליאור אלימלך ,על תהליך
התחזקותו ע"י בתי חב"ד ברחבי הארץ והעולם.
כעת עולה הרב שמעון ויצהנדלר ,משפיע
בישיבת חב"ד בראשל"צ ,בדברים על הפצת
"תורתו של משיח" .הוא מעלה על נס את
ה"ערכה" החדשה המוצעת ע"י מרכז ההפצה
ממש ,המכילה עלונים ומצרים ב  108ש"ח!
לקראת סיום ,עולה הרב זמרוני ציק ,יו"ר
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה,
המספר על החידושים האחרונים במערכת
"שיחת הגאולה".
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מחאה נמרצת
את מסכת הנאומים חותם ,הרב חיים לוי יצחק
גינזבורג ,משפיע ישיבת חב"ד בראשל"צ ,החותם
בנקודות מתוך ה"דבר מלכות" שיחות הרבי
שליט"א מלך המשיח" ,חתימה מעין הפתיחה"
כש"נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן".
כתגובה הולמת לדבריו הנלוזים של ראש
הממשלה ,מוקראת הודעת מחאה של האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה והמשתתפים,
לדברי ראש הממשלה ,שנשמעו באותו ערב.
לאחר תפילת ערבית וריקודי "יחי" שהתפשטו
על כל הקניון ...מתפזרים השלוחים לביתם ,לא
לפני שכל אחד ,מרגיש צורך לפעול במסגרת
"יום של גאולה" ולרכוש כמויות של חומר
הסברה ומוצרי משיח ,כשבמקביל נוטלים
הפעילים עלונים ומודעות המזמינות את הציבור
הרחב ,להשתתף ב"עצרת גאולה ומשיח" ב ב'
תמוז באמפיתיאטרון בבת ים.
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מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

סגולה לבן זכר
...בהנוגע לבן זכר ,שמעתי מכבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר מה שקבל מאבותיו ,הסיפור בסגנון הכתוב,
במה יזכה נער בן זכר את ארחו מצות הכנסת
אורחים .אלא שמובן שהנ"ל צריך להיות בתוככי
שמירת כללות התורה ומצותיה ,והרי ככל שיהיה
המצב גם טוב בזה ,תמיד יש מקום להוסיף ,כיון
שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.
ובלימוד התורה מובן וגם פשוט ,שתהיה לו קביעות
עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה
בתורת החסידות ע"י מייסדה מורנו הבעש"ט ז"ל,
אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא
שלו ,שנת סגולה להפצת תורה זו.
בטח נזהרת זוגתו תחי' בהנוגע לכיסוי הראש כדבעי

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את
המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין ,וכן
אשר זוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות
ישראל ,להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל
ערב שבת וערב יום טוב.
)מאגרת ז׳שכד(

ף ף

כיסוי ראש -הדרך לפרנסה
דרך אגב במה שמזכירה על דבר דוחק הפרנסה
בהמשך לענין כיסוי ראש ,מה פלא שהפרנסה
דחוקה ,והרי מבואר בזהר הקדוש )חלק ג' קכ"ו ע"א(
אשר כשענין כיסוי הראש על ידי עקרת הבית בסדר
הוא ,מתברכים בכולא בברכאן דלעילא ,בברכאן
דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין ,והרי תורתנו תורת
חיים ,הוראה איך לנהוג בחיים ועד לחיי היום יומים.
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)מאגרת ז׳שכה(

במעמד :מר שלמה לחיאני ראש עריית בת ים
ומר אורי בוסקילה מ״מ ראש העיר
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אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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