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חודש הגאולה

"ה ְק ֵהל"
שנת ַ
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גילויים בנושא בית
המקדש השלישי

בניית בית המקדש השלישי ,הינה מתפקידיו המובהקים של מלך המשיח ,מאידך קבלה בידינו שמקדש
העתיד שאנו מצפים לו ״בנוי ומשוכלל יבוא ויגלה מן השמים״ ,הרבי שליט״א מלך המשיח מגלה כיצד יפעל
קרס .ללא מלחמת עולם גרעינית ! ללא מלחמת אזרחים
באחת מהרצאותיו סיפר פרופ' ירמיהו ברנובר ,ראש
המכון למגנטו-הידרודינמיקה באוניברסיטת בן גוריון ,כי עקובה מדם ,שבעים שנות שלטון עריצים באו לקיצם
באחת .ללא ספק ,תוצאה ניסית של ניסי הגאולה
בתקופת היותו בברית המועצות )ס.ס.ס.ר ,(.ישב פעם
האמיתית והשלימה ,של שנת אראנו נפלאות.
עם כמה מעמיתיו ודנו בשאלה :האם קיימת איזושהי
אפשרות ,שהשלטון הקומוניסטי ,זה שסגר את מליוני
כדאי להפנים את הדברים ,בפרט כשאנו באים ללמוד
אזרחיו מאחורי מסך הברזל ,יתבטל?
בימים אלה של "שלושת השבועות" את הלכות בית
הבחירה ושואלים את עצמנו :כיצד למעשה ייבנה בית
לאחר דיונים ארוכים ,מסקנתם האחידה הייתה כי,
המקדש בהר הבית שבירושלים ?
עוצמת השלטון הקומוניסטי הינה כה דורסנית עד כי
האפשרות היחידה שהוא יתחלף היא ,רק אם תפרוץ
הרמב"ם אומנם מייחד את בניית בית המקדש השלישי,
מלחמה גרעינית בין המעצמות ובמהלכה ברית המועצות לאחד מתפקידיו המובהקים של מלך המשיח ,אלא
תושמד ..ואז ורק אז !
שעפ"י שיטתו בניית בית
יתכן מצב בו השלטון
המקדש
בית
את
ובונים
לומדים
המקדש הינה מצוה ,אחת
הקומוניסטי יחדל
מתוך תרי"ג המצוות.
להתקיים.
בהגדרה זו רצונו לומר,
זמן מה לאחר מכן ,בשנת
שחובת הבניה מוטלת
 '87קיבל פרופ' ברנובר
עלינו בני ישראל ,ככל
הודעה מהרבי שליט"א
בניה טבעית מתמשכת
מלך המשיח ,להודיע
ואין להמתין ל"ניסים",
לפעילים ברחבי המדינה
בדיוק כשם שאיננו מחכים
כי בקרוב ישתנה המצב
לניסים כדי לקיים את
ועד אשר יוכלו לעלות
מצוות הנחת תפילין,
ולצאת באופן חופשי
למשל.
מברית המועצות.
לאידך ,קבלה בידינו
ההודעה,
גם לאחר קבלת
שבניינו והופעתו של בית
קשה היה לפעילים לעכל
המקדש השלישי תהיה
את הדברים ,בפרט לנוכח ״גדול קרייתה בתורה כבנינה  . .יתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קריאתה באופן ניסי ,וכלשון רש"י
העובדה שדיווחי הפעילים שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבנין הבית״ )מדרש תנחומא( וה'תוספות' אשר מקדש
מהשטח היו כי הק.ג.ב .רק
העתיד שאנו מצפין "בנוי
מגביר את הלחץ.
ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים" .לא ע"י מעשה ידי
אדם ,אלא מעשה אלוקי מובהק "מקדש א-דני כוננו
רוח חדשה במסדרונות הקרמלין
ידיך" .בניין שיתגלה מן השמים.
לא חלף זמן רב ורוח חדשה ,החלה נושבת
במסדרונות דווקא בדרך נס
הקרמלין .מיכאיל גורבצ'וב נשיאה החדש של בריה"מ,
שינה כיוון .הוטבעו מושגים חדשים כמו :גלסנוסט
בשיחותיו הק' מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח ,כיצד
)"פתיחות"( ופרסטרויקה )"בנייה מחדש"( .הקומוניזים
יתאחדו שני השיטות ,ואומר שאכן מקדש העתיד "בנוי
במדינות הגוש המזרחי באירופה התמוטט .ואז התרחש
ומשוכלל ויגלה מן השמים" ,אלא שהוא יהא מחוסר
המהפך האדיר ,כאשר
שערים )ובמילא אינו בגדר בית( .את שעריו ,אותם
בתוך ימים ספורים של
שנבלעו בעת החורבן" ,טבעו בארץ שעריה" ,עתידים בני
שלהי שנת תנש"א ) ('91ישראל )בהנחיית מלך המשיח( לקבוע במקומם ,כאשר
ברית המועצות התפרקה ,בכך מושלם הבית שנבנה הן ע"י הקב"ה והן ע"י ישראל,
והשלטון הקומוניסטי
וכל זה יהיה תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
סיומים בחודש אב
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך
המשיח ,להרבות בסיומי מצווה לכבודה
של תורה ,על מסכתות הש"ס וכו',
יתקיימו החל מראש חודש אב ,בתשעת
הימים ועד ליום ט"ו בחודש ,סיומי
מסכת בכל מוקדי חב"ד .ביוזמה מיוחדת,
יושמעו חלק מהסיומים מעל גלי האתר
ויועברו בשידור חי בתחנות שונות
ברחבי העולם.

ההרשמה לקעמפ בסיומה
בעוד ימים ספורים מסיימים ב'רשת
מחנות הקיץ קעמפ אורו של משיח' את
ההרשמה לקעמפ הגדול בעולם .השנה
מציינים באורו של משיח  14שנים
לקעמפ והוא יתקיים בע"ה בקמפוס
המפואר של ישיבת שדה יעקב בצפון
הארץ .הזדרזו ורשמו את ילדכם לקיץ
חסידי באורו של משיח .מוקד ההרשמה
) 24שעות( .03-511-770-5

מבצע הנחות לנש״ק
ביוזמה מיוחדת בעקבות הביקוש
הגבוה ,לרגל ימי החופשה ,והתגברות
הפעילות של נשי ובנות חב"ד ,מציע
מרכז ההפצה בארה"ק  -ממש ,את
קופסאות הנש"ק )נרות שבת קודש(
במחיר מוזל .ניתן להשיג עם או בלי
נרות )לרוכשים מעל  100יחידות(.
להזמנות.077-5123-770 :

שלשת השבועות :שיעורים
בגאולה ומשיח ובית המקדש
בכל מוקדי חב"ד
נא לשמור על קדושת הגליון

יציאת מצרים שבכל יום
ידוע אשר כל העניינים שבתורה הינם בתכלית
הדיוק .כמובן שדיוק זה בכל פרט בתורה,
מקיפה בכל פרטיה ,ובמילא נוגע גם לסדר שבו
נקבעו הפרשיות שבתורה.
לאור זאת ,בעמדינו בשבת פרשת מטות-מסעי,
עלינו להבין את הקשר בין שתי הפרשיות
הנקראות באותה שבת.

גם אינו מובן ענין ה 42-מסעות ממצרים
)=לשון מיצרים וגבולים( עד לארץ ישראל
)ארץ טובה ורחבה( שהרי כאמור במסע אחד
יצאו ממצרים )=לשון מיצר וגבול( ועל ידי
היציאה ממיצר נמצאים במילא במקום של
מרחב )באופן מיידי מיד עם צאתם ממצר
"התרחב" להם( ,אז מהו ענין  42המסעות עד
שהגיעו למרחב )ארץ ישראל(?

מהמיצר למרחב

ויובן זה על פי תורת הבעל שם טוב ,אשר שמו
בלשון הקודש של כל דבר מראה על מהותו
)=תוכנו( ,ולכן על ידי שנבין עניניהם של
שמות הפרשיות "מטות" ו"מסעי" נבין גם את
הקשר בין שתי הפרשיות.
פרשת מסעי נפתחת בפסוק" ,אלה מסעי
בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים" ,ואינו
מובן הרי בני ישראל יצאו ממצרים במסע
אחד "מרעמסס לסוכות") ,רק המסע הראשון
היווה יציאה בפועל ממצרים ,שאר המסעות
באו בהמשכו ,וכל מסע היווה יציאה מהחניה
הקודמת ,ולא יציאה נוספת ממצרים(
כל שאר ה 42-מסעות היו אחרי יציאתם
ממצרים ולמה כתוב "מסעי" לשון רבים?

להיות יותר מאתמול

והביאור בזה :התורה היא נצחית; ובכל דור
ודור ,אצל כל אחד ואחת צריכה להיות היציאה
ממצרים.
מצרים הינו מלשון מיצר וגבול והכוונה לכל
הענינים המגבילים את היהודי מלקיים תורה
ומצוות בהרחבה .הן מצד גופו והן מצד העולם.
ולכן צריך להיות הענין של יציאת מצרים בכל
יום כי בכל יום יש צורך לעלות לדרגה גבוהה
יותר בקיום התורה והמצוות.
גם כאשר יהודי נמצא בדרגה גבוהה בקיום
תורה ומצוות ללא שום קושי ,גם אליו באה
הדרישה "לצאת ממצרים"  -לצאת מהמיצרים

והגבולות ולהתעלות מהדרגה של האתמול ,כי
המרחב של אתמול הוא ה"מיצר" של היום...

כמו מקל קשה

יכול יהודי לשאול מהיכן יהיה לו את הכח
לעלות כל יום בקדושה לגבי היום הקודם,
התשובה טמונה בשם הפרשה הראשונה
הקודמת ל"מסעי"  -פרשת "מטות".
מטה מורה על חוזק ותוקף בל ישונה דוגמת
המטה כפשוטו שהוא חזק וקשה ועד שמטה
מלשון ממשלה ושררה כלשון הכתוב "מטות
עוז אל שבטי משלים" שברוחניות מורה על
תוקף וחוזק הנשמה בבחינת איתן שבנשמה.
שבעבודת האדם הינו שכאשר ישנם קשיים
בקיום התורה ומצוות אזי נדרש מהיהודי
לעמוד בחוזק ותוקף בפני כל הקשיים ולבצע
את עבודתו בתורה ומצוות ללא כל התחשבות
בקשיים ועד שהוא עצמו הופך להיות השולט
עליהם .כח זה מגיע מבחינת האיתן שבנשמה-
עניינו של המטה.
וזהו הקשר בין שני הפרשיות .על כל יהודי
לצאת ממגבלותיו ולעבוד את הקב"ה בכל
כוחותיו עד אשר כל מציאותו תהיה לקיים את
רצון ה' ואל לו להסתפק במצבו העכשווי אלא
עליו להתעלות עוד מיום ליום .זהו ענינו של
"מסעי" .והכח לזה מגיע מענין המטה  -האיתן
של הנשמה שהינו החוזק והתוקף שביהודי
הדוחף אותו להתעלות ולצאת מהמיצרים שלו
אל המרחב.

)על פי שיחת שבת מטות מסעי תשט״ו ,תשמ״ו ,תשל״ח(

לוח השבת

פרשת מטות-מסעי
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 7:10
תל-אביב 7:25
7:18
חיפה
באר-שבע 7:26
ניו-יורק 8:06

מוצש"ק

8:26
8:28
8:30
8:27
9:11

 :‰¯ËÙ‰שמעו דבר גו' -אלקיך יהודה.
אם תשוב  -ובו יתהללו ),ÁÎ-„ · Â‰ÈÓ¯È
„ ‡(·-
פרקי אבות :ב
מברכים החודש  -מנחם אב:

יום רביעי 9 ,ש' 19 ,ד' 5 ,ח'
ראש חודש :יום רביעי
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

מטות-מסעי
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו
מארץ ממצרים

)במדבר לג ,א(

"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו
מארץ מצרים גו' "...והולך ומונה מ"ב
) (42מסעות שהלכו בני ישראל ב"מדבר
העמים" עד למסע האחרון "בערבות
מואב על ירדן ירחו" ממנו באים תיכף
ומיד לעבר הירדן מערבה ארץ ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה.

)משיחת שבת פרשת מטות-מסעי ה׳תשמ״ט(

יתן את הארץ הזאת לעבדיך  . .אל
)במדבר לב ,ה(
תעבירנו את הירדן
כוונתם של בני גד ובני ראובן היתה לזרז
את ירושת הארץ השלימה והמורחבת
על ידי שיתיישבו כבר עתה בכניסה
הראשונה לארץ גם בעבר הירדן המזרחי

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 האינטרנטwww.igrot.com :

לעילוי נשמת
גבריאל שמחה הכהן ע"ה
בן יבלחט"א
ר' נחמן ישראל ושושנה שיחיו

קליימן

"הקיצו ורננו שוכני עפר" ,והוא בתוכם,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

בארץ סיחון ועוג המהווה חלק מאותן
שלוש ארצות שהובטחו לעתיד .זו
הסיבה שמשה אכן הסכים לכך ,הוא ראה
בהתיישבות זו הכנה להתיישבות השלימה
בזמן הגאולה.
)פניני הגאולה(

חזק חזק ונתחזק

)בסיום חומש במדבר(

ויש לומר ,שפרטי המספרים השייכים
לבית המקדש העתיד וגאולה העתידה
מרומזים גם בהזמן שבו קורין פרשת
מטות-מסעי ומכריזים "חזק חזק
ונתחזק" על ספר רביעי:
בג׳ השבועות  -מרומזת המעלה דבית
המקדש השלישי וגאולה השלישית,
בחודש הרביעי )בשנים שקורין פרשת
מטות מסעי בסיומו של חודש תמוז(
 גאולה הרביעית ,ובחודש החמישי)כ..שקורין פרשת מטות מסעי בחודש
החמישי(  -גאולה החמישית.
)משיחת שבת פרשת מטות-מסעי ה׳תנש״א(

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
˘„˜Ó‰ ˙‡ ˙Â·Ï
˙ÂÎÏ‰· „ÓÂÏ‰ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ
·˙È· ˙‡ ‰Â· - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È
!ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ˘„˜Ó‰
·ÂÁ¯Ï ˙‡ˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÔÎ Ì‡Â
·È„Â‰È ‡ÂˆÓÏÂ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ
˙Â·Ï ÍÈÏÚ ,ÚÓ˘ :ÂÏ ¯ÓÂÏÂ
·ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ˘„˜Ó‰ ˙È
 ˜ÏÁ‰ ˙‡ „ÂÓÏÈ˘ ‰Ê È„È ÏÚ˘·˙˙È· ÔÈ· ÌÚ ¯Â˘˜‰ ‰¯Â
...˘„˜Ó‰
)(‡"Ó˘˙"‰ ˙ÂËÓ Ù"˘ ˙ÁÈ˘Ó

לזכות
לזכות ולרפואת
אפרת אודל שתחי'
בת סהר
לרפואה שלימה וקרובה
ולהצלחה מופלגה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

קרוב לכל קוראיו

כתב הרמב"ם בסוף הלכות מגילה" :כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל
לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות
של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם".

הלכות תורה שבעל-פה
אינן בטלין לעולם
ביאור הענין ד"מצות בטלות לעתיד לבוא"  -דלכאורה,
הרי זה בסתירה לנצחיות התורה ,ש"דבר ברור ומפורש
בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים ,שכל
דברי התורה מצווין אנו לעשותן עד עולם"?
לכאורה אפשר לומר שהענין ד"מצות בטלות לעתיד
לבוא" אינו בסתירה לנצחיות התורה ,כיון שהגדר דנצחיות התורה )"שכל
דברי התורה מצווין אנו לעשותן עד עולם"( הוא מלכתחילה בנוגע לכל
משך הזמן ד"היום לעשותם" ,ולא בנוגע לזמן ד"למחר )לעולם הבא( לקבל
שכרם" ,לאחרי שנתקיים הציווי דכל דברי התורה בתכלית השלימות ,שאז
מצוות בטלות,
אבל ,ביאור זה אינו מספיק ,כי:
הטעם להנצחיות שמצוות התורה )"המצוות( שניתנו לו למשה מסיני"(
שלא יהיו מוחלפות ,מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים" ,הוא ,היותן
רצונו של הקב"ה )הערה " :30רצון עצמי שכל עצמותו כביכול ברצון זה  . .לפי
נושא העצמות" )המשך תרס"ו ס"ע תקכא ואילך ,וראה בארוכה סה"ש תורת שלום

ס"ע  190ואילך( היינו ,שהרצון דמצוות אינו בשביל מטרה ותכלית אחרת,
לברר ולזכך את האדם והעולם שיהיו בשלימות ]שאז יש מקום לומר
שכשהאדם והעולם מתעלים לדרגא נעלית יותר יצטרכו מצוות אחרות,
)הערה  :31כדעת העיקרים )מאמר שלישי פי"ד( "מה המונע שלא יהיה הוא יתברך
מוסיף או גורע כשתגזור חכמתו ית'  . .השווי ההקשי כבר אפשר שישתנה כפי הכנת
המקבלים ,כי המזון השוה אל הילד הוא החלב והשוה אל הבחור הוא הלחם והבשר
והיין ,וכן ישתנו המצות האלקיות  . .כפי השתנות הכנת המקבלים" )וראה הערה
הבאה(( או שלא יצטרכו למצוות כלל[,
אלא רצון מצד עצמו) ,הערה  :32ומשארז"ל "לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם
את הבריות" )ב"ר רפמ"ד(  -הרי זה חיצוניות הרצון ,כפי שנתלבש בחכמה ,ויש לומר
שבספרי חקירה )כבעיקרים שבהערה הקודמת( מבואר דרגת הרצון שנתלבש בחכמה
)ובזה גופא כמה וכמה דרגות( ,מה שאין כן בספרו של הרמב"ם ,ספר הלכות  -רצון
באופן שלא שייך בו שינוי( שלכן ,אין בו שינוי ,גרעון או הוספה.

רצונו של הקב"ה לא משתנה
]וזהו החילוק שבין מצוות התורה להציוויים שע"י הנביאים  -שהציוויים
שע"י הנביאים הם לצורך תועלת אחרת ,לא מבעי בציווי "בדברי הרשות,
כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו" ,אלא גם בציווי בעניני התורה,
שהמכוון והתכלית )אינו בציווי זה עצמו ,אלא( "לצוות על דברי התורה
ולהזהיר העם שלא יעברו עליה" ,ולכן ציוויים אלו אינם אלא לפי שעה,
מה שאין-כן מצוות התורה הם נצחיים" ,מצוה עומדת לעולם ולעולמי
עולמים" ,להיותם רצונו של הקב"ה[.
ומזה מובן שאין לומר שהנצחיות דמצוות התורה היא רק במשך הזמן
ד"היום לעשותם" ,כשיש צורך בעבודתם של ישראל בבירור העולם,
ולאחרי זה )"למחר לקבל שכרם"( מתבטלת מציאות המצוות  -כיון
שרצונו הנ״ל של הקב״ה הוא ענין נצחי שאינו תלוי ואינו משתנה בהתאם
לשינויים במצב האדם והעולם.
)מתוך קונטרס ״הלכות של תורה
שבעל פה שאינן בטלין לעולם״(
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

שיהיה נס והערבים לא יקחו
מכיון שכבר היה לעולמים נס כזה  -הרי
רואים כבר כיצד יכול להיות נס כזה גם
בימים אלו ,כלומר ,אפילו אם ימשיכו ח"ו ללכת באותה
הדרך כפי שהלכו עד עתה ,יעשה הקב"ה נס שהערבים לא
)ש"פ חיי שרה תשמ"ו(
ירצו לקחת!

"צריכה להיות ההכרה וההודאה
כי ראיתי לא פעם מקרים שכאלו
ובפרט
לה' על הניסים שהוא עושה.
בעבר" .גם אי-קבלת התשובה ,היא
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
תשובה לעיתים קרובות".
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
לפני שנפרדנו ציידתי אותם,
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
כמובן ,ב'כרטיס משיח' בשפה
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
הרוסית והסברתי להם את חשיבות
הגאולה האמיתית והשלמה".
ההסתכלות בתמונתו של הרבי
)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
שליט"א מלך המשיח ,שאומר:
* * *
שכשאתה מסתכל בתמונתו הוא
מסתכל עליך בחזרה" .ממילא,
לפעמים מבקשי הברכה ,מהרבי
סיימתי ,ברור עד כמה חשוב להחזיק
שליט"א מלך המשיח,
את התמונה של נשיא
מקבלים את ישועתם
ורועה הדור"...
בדרך לא צפויה ,ואף
קבלת התשובה או העצה
כבר למחרת בבוקר צלצל
בענינם ,מגיעה בדרך
הטלפון בביתי .על הקו
מופלאת.
הייתה סבטלנה שביקרה
אצלי אתמול עם בעלה,
הרב יגאל לוטקין שיחי'
מר אלכסנדר.
רב קהילת חב"ד יוצאי
רוסיה בבאר שבע ,ופעיל
וכך סיפרה" :אתמול
הרב יגאל לוטקין
בעיר האבות ,מספר על
בלילה ,זכיתי לראות
אירוע מיוחד ,בו היה שותף ,בו
בחלומי את הרבי שליט"א מלך
נוכח לראות ,שוב ,כיצד דואג הרבי
המשיח .הוא פנה אלי ואמר :בקשר
שליט"א מלך המשיח לכל בעיה ,של
לבעייתך הרפואית ,הנה הצעתי
כל יהודי:
שתלבשי על ידייך כפפות מסוג
מסוים וזה יועיל לך בעבודתך
"לפני כשנה לערך ,פנו אלי זוג
במפעל".
מתושבי העיר מר אלכסנדר וזוגתו
סבטלנה פמפלוב וביקשו לכתוב
אני חייבת לציין שלא כתבתי כלל
ולבקש ברכה מהרבי שליט"א מלך
על בעיה רפואית כלשהי ,שבאמת
המשיח.
הייתה לי; אני עובדת במפעל
לייצור תכשיטים 'וישי' שבדימונה,
לאחר הסבר קצר על הנושא
וכשהידיים שלי באות במגע עם
וההכנות הדרושות הם התיישבו
חומר מסוים הנצרך
והעלו על הכתב את
לעבודה הן מתקשות ,וזה
בקשתם .את המכתב ,הם
מפריע לי מאוד בעבודתי.
הניחו בתוך אחד מכרכי
מבעיה זו סובלים עוד
ה'אגרות קודש שבביתי,
מספר עובדים במפעל"...
תוך שהם חוזרים אחרי
על הכרזת "יחי אדוננו"...
בבוקר ,היא סיפרה את
לאחר מכן הם פתחו את
חלומה לבנה .כשהוא שמע
הספר במקום שהניחו את
זאת ,מיהר להביא לה את
המכתב ,אולם לא ראו
הכפפות בהם הוא משתמש
התייחסות ישירה למה
כשהוא רוכב באופנועו.
שביקשו.
מייד כשראתה את הכפפות
על פניהם ניכרה האכזבה ,׳כרטיס משיח׳  -ברוסית צעקה מיד" :אלו בדיוק
אותן הכפפות שמלך
הם באו מתוך צפיה
המשיח הראה לי בחלומי".
לתשובה ברורה ,שתסיר להם את כל
הספיקות ,אך נותרו מאוכזבים.
היא רכשה זוג כפפות כאלו והחלה
ללובשם בעבודתה .כמובן שהבעיה
הסברתי להם שהרבי שליט"א מלך
שהייתה לה נפתרה ,והיא פירסמה
המשיח עונה גם כשלא רואים זאת
את סיפורה לחבריה ומכריה
והוא ודאי מברך אותם בכל הברכות.
שעובדים במפעל שחלקם סבלו
עם זאת ,כנראה שבכוונה תחילה,
גם-כן מאותה בעיה ,וגם הם החלו
נעלמת מהם כרגע התשובה הברורה
ללבוש את אותם כפפות והבעיה
לבקשתם ,מאחר וישנם פרטים
נפתרה"n .
שיתבהרו בהמשך ,תוך שאני מציין
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ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

תמוז פרק ליום

ו' כה הל' שופר וסוכה ולולב .פרק ו-ח

הל' תשובה .פרק י.

ש' כו הל' שקלים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

ספר אהבה .הל' קריאת
שמע .פרק א.
פרק ב.

א' כז פרק ד .הל' קדוש החדש ..בפרקים אלו .פרק
א-ב.
ב' כח פרק ג-ה.
ג' כט פרק ו-ח.
ד' א

פרק ט-יא.

ה' ב

פרק יב-יד.

פרק ג.
פרק ד.
הל' תפלה וברכת כהנים.
פרק א.
פרק ב.

מעמד הצדעה למנהלי מוסדות חב"ד
באירוע מרשים ויוצא דופן כינסה ביום שני
השבוע ,אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש,
למעלה ממאתיים ראשי ומנהלי מוסדות חב"ד
העומדים מאחרי התפתחות המוסדות בארץ
ישראל.
הם עושים את עבודתם במסירות אין סופית,
הם אלו העומדים מאחרי ההתפתחות האדירה
של מוסדות חב"ד בארץ הקודש  -המדובר
במנהלי המוסדות .והערב הזה היווה מעמד
הצדעה לפועלם ולמסירותם למוסדות.
מעמד ההצדעה המפואר היווה כמו-גם מושב
נעילה בתום יום של דיונים והרצאות שהתקיימו
באולם האודיטוריום המרשים של 'בית ציוני
אמריקה' בתל אביב ,בהן האזינו המנהלים,
במשך שעות ארוכות ,למגוון של נושאים
שחולקו לפי מושבים בתחומי הניהול בצל
המשבר הכלכלי הגלובלי ,ובהן בתחומי החינוך
של מוסדות חב"ד ב'דור השביעי'.
ראשי ומנהלי המוסדות לצד אנשי עסקים ,אישי
ציבור ורבנים מכובדים ,התיישבו מול שולחנות
ערוכים במרכז הכנסים 'גרהאם' של בית ציוני
אמריקה בתל אביב .כאשר את שולחן הכבוד
כיבדו הרבנים ,ראשי המוסדות בארץ ישראל
וחברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק.

המוסדות בסימן התפתחות
נטל את שרביט ההנחיה הרב ישראל דוד,
סגן מנהל תלמוד תורה חב"ד חיפה והקריות,
שהזמין את רב קהילת חב"ד בתל אביב הרב
חיים אשכנזי שפתח ב'דבר מלכות' והקריא אגרת
קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח למנהלי
מוסדות אגודת חסידי חב"ד בארה"ק.
על המרקעים הוקרן סרט וידאו שנערך במיוחד

והכלכלה הישראלית ,אשר לימד למנהלים
מדמותו ופועלו של יו"ר אגודת חסידי חב"ד
בארה"ק הרב שלמה מיידנצ׳יק ע"ה ,אליו נחשף
במשך שנים רבות במהלך תפקידים ממשלתיים
בכירים בהם שימש.
סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש ציין בדבריו את
החשיבות של קיום מוסדות חינוך חב"ד הנותנים
מענה חינוכי אמיתי על ערכי היהדות לרבים
מילדי ישראל.

במעמד ההצדעה

ממלכת חב״ד בארץ הקודש

צילום :ישראל ברדוגו

לערב זה ,בו נצפה הרבי מלך המשיח שליט"א
מבקש מהשלוחים בכל מקום ומקום על הקמת
מוסדות חדשים.
הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר עמד
בדבריו על העובדה ,כי כיום רואים את השגשוג
וההתפתחות במוסדות חב"ד עוד יותר מבעבר.

מענה חינוכי אמיתי
את הנאום המרכזי נשא רבה של אילת הרב יוסף
העכט שבמהלך משאו המרתק חשף כתבי קודש
מהרבי שליט"א מלך המשיח וסיפר סיפורים
נדירים .הרב הכט עמד בדבריו על ה'קבלת עול'
בפשטות של כל מנהל מוסד להוראות שקיבלנו,
וזאת מבלי לערב את השכל.
ח"כ מיכאל בן ארי ,דיבר בשבח פועלם של
מנהלי המוסדות הדבקים לקיום ההוראה לשמור
על זהות יהודית לכלל ישראל בארץ ישראל.
נאום מרגש במיוחד נשא שגריר ישראל בארה"ב
לשעבר ,נשיא לשכת המסחר ישראל  -אמריקה
מר זלמן שובל דמות מרכזית בחיי הממשל

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

להפיץ חסידות בכל זמן

לפלא גדול שאין מזכיר דבר מפעולותיו בהפצת
היהדות ובזה כמובן ופשוט ומוכרח -בענין הפצת
המעיינות דא"ח )=דברי אלוקים חיים  -חסידות(,
והרי בין הזמנים דהלימוד הוא ,הרי אף שעל פי דין
אין נפקא מינה וגם אז מצות תלמוד תורה בתקפה,
הרי מכמה סיבות הבפועל הוא לא כן ובמילא זמן פנוי
יותר לפעולות האמורות,
והובטחנו הבא לטהר ,וידוע דיוק רבינו הזקן ,לטהר
גם אחרים מסייעין אותו.
)מאגרת ח׳תריט(

״ולא תתורו...״
לכתבו אודות ההתחזקות בקיום מצות "ולא תתורו

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

אחרי וגו'"...
ידועה העצה היעוצה להיות נזכר  (1על מה שכתוב,
"השמים והארץ אני מלא" ,ונאמר "הנה ה' ניצב
עליו" ,ובלשון חז"ל "לית אתר פנוי מיניה"
וביחד עם זה אשר  (2הקב"ה הוא עצם הטוב
ומטבע הטוב להיטיב לכל אחד ואחד בעניניו גם
בההתחזקות האמור.
)מאגרת ח׳רמה(

ההחלטה להקמת בית ישראל
העובדה שהורים מגורשים אין צריכה לעכב השידוך.
ובלבד שיחליטו שניהם לייסד ביתם בישראל על
יסודי התורה והמצווה בחיי היום יומיים...
)מאגרת ט׳תלב(

את דבר הכינוס נשא מנהל הפרוייקטים של
אגו"ח הרב מנחם מענדל בליניצקי שהדגיש את
המעלה הנפלאה של ההתאספות יחד של כלל
מנהלי המוסדות בארצנו הקדושה.
דברי ברכה וחיזוק נשא רבה של נצרת עילית
הרב ישעיהו הרצל ,לאחר מכן הוזמן יו"ר
מוסדות בית חנה בצפת וחבר אגו"ח בארה"ק
הרב שלמה רסקין שסיכם את דבריו בברכת
תודה לרבי שליט"א מלך המשיח שנתן לנו
את המוסדות "ותודה למוסדות שנתנו לנו את
הרבי".
יו"ר מוסדות חב"ד אור יהודה השליח הרב מנחם
מענדל פרידמן לימד את הקהל הלכה מהלכות
בית הבחירה כהוראת הרבי מלך המשיח שליט"א
לימי בין המיצרים בהקשר לתפקידם של מנהלי
המוסדות.
שיא האירוע היה הסרת הלוט מעל לוחות
המציגים את מוסדות חב"ד הפרוסים ברחבי
הארץ ,כמו גם הענקת תעודות הוקרה למנהלים
על ניהול נכון.
את מעמד ההוקרה כיבדו בנוכחותם אישי ציבור
מראשי הממשל והכלכלה בישראל.

יש לכם:
בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?
אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם  -צלצלו:
052-623-7708

