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תמיד עיני ה'

אלוקיך בה

יש בידיעה זו ,כמו לכל עניין שיהודי רואה או שומע ,הוראה ומחוייבות ברורה ,כפי שנמסרה לנו ע״י הרבי
שליט״א מלך המשיח :לכל יהודי ישנה אחריות להפוך את סביבתו ל״ארץ ישראל״  -ול״ארץ של גאולה״
את העניין בכמה מילים" :ארץ אשר ה' אלוקיך דורש
מעורבותן של מדינות העולם בנעשה כאן בארץ ישראל,
אותה ,תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד
זו המוגדרת במפות המדיניות ,חורגות מכל פרופורציה.
אחרית שנה" ,וכפירוש רש"י :והלא את כל הארצות הוא
ההצהרות של מדינות העולם "הרואות בחומרה" בניית
בית בודד על איזו גבעה ,חורגות מגבולות ההגיון .השטח דורש?...אלא כביכול אינו דורש אלא אותה ,ועל ידי אותה
שארץ ישראל ,תופסת על פני הגלובוס ,אינו עומד בשום דרישה שדורשה ,דורש את כל הארצות עמה".
קנה מידה ,למידת "התעניינות" התקשורת העולמית
"ארצו של הקב"ה" כלשון חז"ל ,שנאמר "משחקת בתבל
האומות
בנעשה כאן בארץ .ולכאורה ,מה מוצאים כאן
ארצו" .ולמה נקרא שמה תבל ,שהיא מתובלת בכל דבר,
עד אשר כל מאוויים דווקא כאן?
שבכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ,אבל ארץ ישראל
אינה חסרה כלום שנאמר לא תחסר כל בה".
לאמיתו של דבר ,התעניינת זו אינה חדשה .כבר בזמן
יהושע שנדרש להלחם בכיבוש הארץ ,כנגד שלושים
לא נתונים גיאוגרפיים הם שממקדים את הפוליטקה
ואחד המלכים ,שואלים
הבינלאומית ,בנעשה ארץ
חז"ל :אפשר שכולם
הקיץ
לילות
את
מנצלים
יורק
בניו
ישראל ,וגם לא הישגי
מארץ ישראל היו? אלא,
בורסה והיי-טק ,אלא
אין לך כל מלך ושלטון
תחושה תת-הכרתית
שלא קנה לו פלטרין
של גויי הארץ ביחודה
ואחוזה בארץ ישראל,
האלוקי .לא הבנה שכלית
שחשובה לכולם היא,
אלא באופן דמזלייהו
שנאמר "נחלת צבי
חזי ,עצם נפשם של
צבאות גוים".
האומות חשה ,כי זו היא
הארץ הנבחרת ,שנבחרה
באמצע העולם
בבחירה אלוקית ישירה
על
כך גם מוצאים במדרש
מעצמותו ית' .בחירה זו
"יושבי
הפסוק ביחזקאל
היא העושה את מרכזיותה
כשם
הארץ",
על טבור
של הארץ כטבור באדם
שהטבור הזה באמצע
ואת עם ישראל בקרב
האדם ,כך ארץ ישראל
האומות ,כהלב באיברים.
חדש בניו יורק :צעירים מישיבת חב״ד ב ,770-פותחים ״סדרי לימוד״
העולם..
נתונה באמצע
ושורשים יוצאים ממנה בשכונות ניו יורק ,בהם לומדים בזוגות יהדות וחסידות .ההיענות ב״ה גדולה .ארץ של גאולה
לכל העולם.
יש בידיעה זו ,כמו לכל עניין שיהודי רואה או שומע,
הוראה ומחוייבות ברורה ,כפי שנמסרה לנו ע"י הרבי
כן ,ככה ממש כפשוטו וכלשון המדרש :שלמה ע"ה
שליט"א מלך המשיח :לכל יהודי ישנה אחריות להפוך
בחכמתו היה טועם ארץ בית המקדש והיה רואה
הגידים של הארץ ,כי כל העולם מירושלים מושכת ,את סביבתו ל"ארץ ישראל"  -ארץ שהרצון לתורה
ומצוות ,שענייני הקדושה ,יהיו בה בגילוי .לכל יהודי יש
והיה רואה גיד של הודו ,היה נוטע בו פלפלין ,היה
את האחריות להביא את הגאולה לכל העולם כולו .ולכן
רואה גיד של כל מקום ומקום ,והיה נוטע פירות
של אותו המקום ,והיה עולה טוב ,ונטע באותו הגן צריך להציב את עצמו במצב ורגש של גאולה ,ע"י הפיכת
יומו הפרטי ל"יום של גאולה" והפיכת מקומו הפרטי -
כל מיני פירות שבעולם ,ועל זה אמר עשיתי לי
לארץ ישראל .עושים את זה ע"י הוספה בתורה ומצוות,
גנות ופרדסים וגו'.
לימוד תורתו של משיח ובפרט בענייני גאולה ומשיח,
ולמי שעדיין מתלבט
פרסום בשורת הגאולה ,עד אשר הארץ כולה נעשית
בהבנת מרכזיותה של
ל"ארץ של גאולה" שעתידה ארץ ישראל להתפשט בכל
הארץ ,באה פרשתנו,
הארצות ,בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.
פרשת עקב ,ומבהירה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
דוכני משיח למבצעים
לאור הביקוש הגבוה לקראת
פעילות עונת הקיץ ,של השלוחים ובתי
חב"ד ,מחלקת ההפקות שע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה,
מפיקה מהדורה נוספת לדוכני ה'משיח'
המהודרים .הדוכן עשוי מחומרים יציבים
במיוחד ,מתקפל למזוודה וקל לנשיאה
ומעוצב ברמה גראפית גבוהה .כל הקודם
זוכה .לפרטים והזמנות  -ממש ,מרכז
ההפצה בארץ הקודש.077-5123-770 :

פורטל טלפוני חדש
חדש מבית תחנת הרדיו החב"די
"מבשר טוב" .המאזינים מכל רחבי
הארץ ,יכולים להתחבר מכל מקום
לשידורי ותוכניות הרדיו באמצעות
פורטל קולי יחודי' :ערוץ  770מבשר
טוב' .בימים האחרונים השיקה מערכת
הערוץ ,את הפורטל הקולי ,אליו ניתן
להתחבר בחיוג פשוט למספר הטלפון:
.052-9999-770

אירועי כ״ף מנחם-אב
ביום שני ,כ"ף מנחם אב ,יציינו 65
שנה לפטירתו של רבי לוי יצחק זצ"ל,
שנפטר בעודו בגלות ,לשם נשלח ע"י
המימשל הסובייטי לאחר שהפיץ יהדות.
ביום זה יתקיימו אירועים והתוועדויות
לזכרו של רבי לוי יצחק ,אביו של הרבי
שליט"א מלך המשיח.

החל מט"ו מנחם-אב מאחלים:

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

נא לשמור על קדושת הגליון

להכנס מהמדבר לגאולה
קדושה ,עד אשר מגיע למצב של שרף כלומר
התלהבותו לעולם הינה כה גדולה עד אשר הוא
שורף כל התלהבות לענייני קדושה.
מכאן עוד ירידה  -עקרב אשר ארסו קר :יהודי
אשר לא רק שאין לו התלהבות לקדושה אלא
גם בענייני העולם אין לו חיות ,כלומר במצב
הקודם אפשר עדיין להפוך את ההתלהבות
לעולם ,לקדושה ,אך כשאדם קר ,הרי זה סימן
להיפך החיים שהינו גרוע פי כמה.
ומכאן ירידה גדולה יותר  -צמאון אשר אין
מים :יהודי אשר התרחק כל כך מעניני תורה
ומצוות ,אשר גם כשמתעורר אצלו "צמאון"
)רצון לרוחניות וקדושה( אז "אין מים" )תורה(
אין הוא יודע למה הוא צמא ולאן לפנות לרוות
צמאונו ,מכיוון שהתרחק כל כך עד שאין לו
שייכות ואינו יודע ממציאות הקדושה.

הגדול והנורא ,נחש ,שרף ועקרב ,וצמאון אשר
אין מים" .בהבנת פרטים וענינים אלו של
המדבר )ושל מצבינו כאמור לעיל( נדע כיצד
להגיע למצב של גאולה.

מעט מכל העמים
בעומדינו ערב הגאולה האמיתית והשלימה,
שכיוון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא" ,ועל פי
כל סימנים הרי "הנה זה )משיח( בא" ,לכן
המחשבה והדיבור עסוקים כל הזמן בענין
הגאולה ובמילא מחפשים לקשר את כל
הענינים של זמן זה עם הגאולה ,עלינו להבין
את הקשר בין פרשתנו  -עקב ,לזמן זה שנקרא
ערב הגאולה האמיתית והשלימה.
ובהקדים ,לאמיתו של דבר עוסקת התורה
כולה בגאולה ,כפי שכותב הרמב"ם בספרו
משנה תורה "שכל הספרים מלאים בדבר זה".
ברם ,בכל התורה נידונים עניינים שונים אשר
על ידם באה הגאולה ובפרשות שבע שבתות
הנחמה מדובר על הגאולה עצמה.

לפני הכניסה לארץ

מדבר הינו מקום שאינו מושב אדם .מדבר גדול
משמעותו שבני ישראל ,המעט מכל העמים
בעולם ,מחשיבים את העולם מסביבם לגדול.
זוהי תחילת הירידה של היהודי ,כאשר הוא
מתחשב בעולם בהנהגתו בתורה ומצוות .ברם
מצב זה ישנו כאשר היהודי במגע עם העולם,
בעסקים וכדומה ,אך בשכונתו וביתו אין הוא
נותן מקום לעולם.

לא להחשיב את העולם

ממצב המדבר הגדול עלולה להיות ירידה גדולה
יותר ,נורא :יהודי אשר לא רק שמחשיב את
העולם ,אלא גם ירא ממנו .כלומר מציאות
העולם חודרת גם לחייו הפרטיים עד אשר הוא
ירא לקיים תורה ומצוות בתוך ביתו ,משום,
"מה יאמרו הגויים".
מכאן עלולה להיות ירידה נוספת – נחש ,אשר
ארסו חם .דבר המבטא יהודי אשר התחיל
להתלהב מחומריות העולם ולהמעיט בענייני

כידוע ,בטרם נכנסו בני ישראל לארץ הטובה
והרחבה עברו במדבר ,כפי שנאמר בפרשתנו;
רק לאחר מכן נכנסו לארץ .עניין זה מהווה
הוראה לגבינו ,המדבר שנמצאו אז הינו השלב
שקודם הגאולה האמיתית והשלימה ,שלב בו
נמצאים אנו היום ועל ידי ידיעת המדבר של
אז  -נדע את תוכן עבודתינו כיום.
בפרשתינו מתואר אותו מדבר בפסוק "המדבר

מאחר וכל זה התחיל מ"המדבר הגדול",
מהעובדה שיהודי החשיב את העולם שהשפיע
על חיי התורה והמצוות שלו והתנהגותו,
יש לתקן זאת על ידי שיהודי מתאזר בתוקף
ביהדותו ולא נותן שום מקום לעולם.
ובנוגע לזמננו ,עלינו לעמוד בתוקף בכל
הקשור לתורה ומצוות ולא להיות מושפע
מהעולם ומאורעותיו ,שהרי לאמיתו של דבר
אין מי שיכול לשלוט על ישראל ועל ידי כך
נזכה לקיום היעוד מהפטרת השבוע "והיו
מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך" בגאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

)עפ״י שיחות ש״פ עקב תשט״ז ותנש״א(

לוח השבת

פרשת עקב
הדלק"נ

מוצש"ק

ירושלים 6:55
תל-אביב 7:10
7:03
חיפה
באר-שבע 7:12
ניו-יורק 7:46

8:09
8:12
8:12
8:11
8:47

לפי שעון קיץ

 :‰¯ËÙ‰ותאמר ציון  -תודה וקול
שמחה )(‚ ,‡ - „È ,ËÓ ‰ÈÚ˘È
פרקי אבות :ה

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

עקב
ואכלת את כל העמים
הוא ברכה וגם ציווי.

)דברים ז ,טז(

)אדרת אליהו(

ולא תביא תועבה אל ביתך
)דברים ז ,כו(

"אין משכירין בתי דירה לעובדי כוכבים
בארץ ישראל ,מפני שמכניסין לתוכן
עבודת כוכבים ,וכתיב "ולא תביא תועבה
אל ביתך" )עבודה-זרה ,כא ,א(  .והרי אנו
מצווים לשרש אחר עבודת כוכבים.
)תורה-תמימה(

שמע ישראל אתה עובר היום את
הירדן

)דברים ט ,א(

בעודם בירדן אמר להם יהושע ,דעו על
מנת מה אתם עוברים את הירדן ,על מנת
שתורישו את יושבי הארץ.

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 :

)שפתי כהן(

ברכת מזל טוב
למשפחת הר' שניאור זלמן ואסתר
שיחיו משי-זהב
להולדת התאומות  -החיילות בצבאות ה'

חנה וחיה מושקא שתחיינה
יזכו לגדלן לתורה ,חופה ומעשים טובים

וידעת היום כי ה׳ אלוקיך הוא
העובר לפניך

)דברים ט ,ג(

כשעברו ישראל את הירדן ,הנה כשטבלו
רגלי הכהנים במי הירדן קמו המים כנד
והיו נאספין כיפין על גבי כיפין ,יותר
משלוש מאות מיל עד שראו אותם כל
מלכי מזרח ומערב.
כך עשה בסיסרא )שופטים ו ,כ(" :מן
השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם ...עם
סיסרא" ,התחילו הכל תמהים ,שמעולם
לא היה מעשה כזה ,שירדו כוכבים מן
השמים ,לעשות מלחמה עם בשר ודם,
ואמר הקב"ה :בעולם-הזה הכוכבים
נלחמו בשבילכם ,אבל לעתיד לבוא "ויצא
ה' ונלחם בגוים גו' )זכריה יד ,ג( ,ויהיו הכל
רואין ומראין אותו באצבע שנאמר) :ישעיה
כה ,ט(" :ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו...
זה ה' קיווינו לו".
)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
‡ÁÈ˘Ó Ï˘ ¯ÈÂ
ÍÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ" Ï˘ ÔÈÚ‰
"ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ‡È·‰Ï
¯ÂÚÈ˘Î ÛÎÈ˙˘ ÍÎ· ‡Ë·˙Ó
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ברכת מזל טוב
למשפחת הר' נפתלי וביילי פיליפ
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
ולזקניהם הר' בועז ורעייתו סגל,
ומשפחות פיליפ ורנד לוד
יזכו לגדלן לתורה ,חופה ומעשים טובים

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח על יום כ' מנחם-אב ,יום ההילולא של אביו
המקובל האלוקי ,הגאון החסיד רבי לוי יצחק נ"ע שניאורסון .יום פטירתו ה,65-
יחול השבוע ,ביום שני.

האש החסידית הצילה משריפה

יום כ"ף במנחם-אב

רבי לוי יצחק

יום עשרים באב הוזכר במסכת תענית )כו ,א( :המשנה
מספרת שם ,שיום כ' אב היה יום טוב במשפחה מסויימת,
משום שביום זה השתמשו בעצים שלהם על גבי המזבח
בבית המקדש.
היה זמן שלא היו בלשכה עצים ,ומשפחות מסויימות
התנדבו להביא עצים למזבח .כשנגמרו נדבת העצים של
משפחה אחת ,התנדבה משפחה אחרת ,וכן הלאה .ויום
זה היה יום טוב לאותה משפחה.

מסירות נפש למען כלל ישראל
על-פי האמור ,יש לבאר ענין נוסף בנוגע לכללות עבודתו של אאמו"ר
)=אדוני ,אבי ,מורי ורבי  -רבי לוי יצחק(:
נתבאר במקום אחר שיש עילוי מיוחד בנדבת העצים לאחר חמישה עשר
באב " -בעשרים בו"  -כיון ש"מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של
חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין" )תענית לא ,א( ,ואף-
על-פי-כן ,עמדו משפחות אלה והתנדבו עצים למזבח ,למרות שלא יוכלו
להשלים זה ע"י כריתת עצים טובים חדשים.
כלומר ,בנדבת העצים "בעשרים בו" מודגשת מעלתם של המשפחות
שהתנדבו  -שויתרו על טובתם הפרטית לטובת כלל ישראל ,לצורך
קרבנותיהם של כל ישראל ,ולא רק קרבנות ציבור ,אלא גם קרבנות יחיד
)גם זה שנמצא במעמד ומצב ירוד שצריך להביא קרבן חטאת וכיוצא
בזה(.
ויש לומר ,שהסתלקות אאמו"ר בעשרים באב )שמסמל את הויתור על
הטובה הפרטית שלו בשביל כלל ישראל( מדגישה ענין עיקרי בעבודתו
כל ימי חייו  -מסירת נפש לטובת כלל ישראל ,שויתר על טובתו הפרטית
בשביל העבודה דהרבצת וחיזוק התורה והיהדות ,מבלי להתחשב בגודל
הסכנה שבדבר ,ועד שבגלל זה נאסר והגלה ונפטר בגלות.
)משיחת כ״ף מנחם אב תשכ״ח(

הכנה לראש השנה
ראש השנה הוא  -יום ברוא אדם הראשון .ועל פי המבואר בגמרא
)סוטה ב ,א( אודות הענין של "ארבעים יום קודם יצירת הולד" ,שכבר אז
נקבעים כמה ענינים בקשר למציאותו של הולד ,הרי מובן ,שכן הוא גם
בנוגע לבריאת אדם הראשון בראש השנה ,שההתחלה בזה היא  -בכ"ף אב,
ארבעים יום קודם ראש השנה )"ארבעים יום קודם יצירת הולד"(.
ועל-פי-זה מובן שעל ידי עבודת ההכנה לראש השנה שנעשית בכ"ף אב
נפעל עילוי שבאין ערוך  -שהרי מבואר באגרת הקודש בתניא )סימן י"ד(,
שבכל ראש השנה "יורד ומאיר  ..אור חדש ומחודש  ..עליון יותר שלא היה
מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה".
...על-פי-זה מובן עד כמה נוגעת עבודת ההכנה לראש השנה ארבעים יום
קודם יצירת הולד ,בכ"ף אב  -שכן ,פעולת החידוש בבריאת האדם וכל
אחד ואחד מישראל בראש השנה נקבעת כבר ,במדה מרובה וחשובה ,עד
לענינים הכי עיקריים ,ארבעים יום לפני זה  -בכף אב.
)התוועדוית תשמ״ה(
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"טרם יקראו ואני אענה" ,פעמים
נערכה התוועדות ,במדרשה .עם
שליט"א
רבות פונים המבקשים לרבי
המשתתפות דיבר הרב לירז בניסטי
מלך המשיח ,בבקשות ברכה ,עצה
שיחי' ,שדיבר ארוכות בדבר
והדרכה .לעיתים רואים הפונים ,את
ההתקשרות לרבי שליט"א מלך
התממשות ברכותיו הק' מייד ,עוד
המשיח.
תוך כדי הכתיבה.
בשעת לילה מאוחרת חזרו בנות
כזהו סיפורן של בנות מדרשיית
המדרשה לדירתן ,אחרי פחות מחצי
"התעוררות" ,כאשר בהשגחה
שעה כולן ישנו שנת ישרים .אחת
אחת
פרטית ,באישון לילה ישבה
מהבנות שנשארה ערה מספרת:
הבנות ,לכתוב את בקשת הברכה,
"ישבתי לבדי בסלון ,כאשר אני
שהצילה אותה ,ועוד נפשות רבות
מנצלת את השקט שסביבי ,לכתיבת
מפגיעה חלילה.
מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח,
* * *
לרגל היום ,ומבקשת את ברכתו .את
המכתב ,תיכננתי ,כנהוג ,להכניס
בלב רמת-חן בעיר רמת גן תוכלו
לתוך אחד מכרכי האגרות קודש ,כפי
למצוא את מדרשת "התעוררות" -
שנוהגים לעשות כיום עם כל בקשות
מרכז ללימודי יהדות ברוח החסידות
הברכה.
והקבלה לנשים" .התעוררות" הינו
מקום ייחודי לנשים ובנות המשלב
לפתע ,קלטו אוזני קולות נפץ רמים.
לימוד יחד עם רכישת כלים מעשיים
מיהרתי לכיוון ממנו נשמעו הקולות
להתמודדות ותפיסה נכונה לחיים.
ולעיני התגלה מחזה אימה  -להבות
אדירות של אש פרצו מהשקע
המרכז נוסד לפני
החשמלי במרפסת
כשלש שנים ,בברכתו
ולחכו ככל הנראה את
הקדושה של הרבי
חוטי החשמל.
שליט"א מלך המשיח,
ע"י הרב מרדכי גל
בשלב זה ,כבר השריפה
השליח ומנהל בית
הייתה נראת די רצינית,
חב"ד בעיר.
לשונות האש כבר נתפסו
בכל מה שעמד מסביב,
התרחב
מועט
בתוך זמן
ממראות תוצאת השריפה
בגדים לרוב ,נעליים,
מעגל הלומדות ועשרות
מכונת הכביסה וציוד יקר שהיה
נשים ובנות מכל גווני הקשת
במרפסת שבתוך שניות אחדות ,הפך
מהסביבה הקרובה והרחוקה מצאו
למלכודת מסוכנת ביותר.
את מקומן במדרשה ,בשיעורים,
ההתוועדויות והסדנאות השונות.
בתוך כל הכאוס והבלאגן ,הבחנתי
בבלוני הגז שעומדים בסמיכות ממש
המדרשה ,משמשת גם כ"בית חם"
לשריפה ועלולים חלילה להתפוצץ,
לבחורות צעירות המעוניינות
נכנסתי להיסטריה ובצעקות פניתי
להשתייך למסגרת תומכת לקבל
להכנס בחזרה לדירה כשאני זועקת:
ידע תורני מעמיק ולבנות בסיס נכון
"הצילו אש"!!!
לחיי הנישואין.
כנראה בגלל השעה המאוחרת בה
המגורים במקום יוצרים הווי חוויתי
הלכו הבנות לישון ,הן ישנו עמוק
המאפשר לבנות להכיר את היהדות
ביותר .אף אחת מהן לא התעוררה
מבפנים .בדרך כלל ,מדובר בבנות
בשלב זה .ניגשתי לעבר המיטות,
שבבית הוריהן ,לא ניתנת להן
וניערתי אותן אחת אחת...
האפשרות לחיים יהודיים מלאים,
כשפנימיה הן זכות לכך.
רצתי לדירת השכנים ,דקות ארוכות
צעקתי ודפקתי בדלת ,עד שפתחו לי
עד היום עברו ב'התעוררות' עשרות
והבינו מה קורה .כשהדלת נפתחה
בנות שהתקרבו ליהדות התחתנו
יצאו כמויות של עשן שיכלו בשקט
והקימו בתים נאמנים בישראל.
לחנוק אותם חלילה וחס.
הבנות שמתגוררות במבנה מקבלות
ניידת כיבוי האש הגיעה לאחר כמה
תנאי פנימייה מעולים ,חדרים
דקות ,כשהכבאים משתלטים על
מוארים ומרווחים ,גינה גדולה אוכל
השריפה שיכלה להיות קטלנית ,לו
חם ובעיקר יחס אוהב ואוזן קשבת.
הבנות והשכנים לא התעוררו בזמן.
* * *
אמנם הנזק הגשמי היה רב ,אך ב"ה
לפני כחודש וחצי ,ביום ג' תמוז
n
לא הייתה פגיעה בנפש.

ספר תהילים מהרבי מלך המשיח שליט"א

שלימות הארץ בגשמיות
"שלימות הארץ"  -שלימותה של ארץ
ישראל שלא יוכלו לפגוע בחלק הכי קטן
)אפילו פירור אחד( שבה ,וזאת  -לא מבעי בעניני יהדות,
אלא אפילו בענינים גשמיים...
)א' דר"ח אלול תשד"מ(

אחד מהמוסדות החב"דיים בארץ הקודש ,העוסק
בהפצת בשורת הגאולה ,מעמיד למכירה פומבית
למרבה במחיר ,ספר תהילים בו השתמש ,במו ידיו
הק' ,הרבי שליט"א מלך המשיח.
פרטים נוספים בטלפון050-240-7706 :

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי
ו' יז

הל' גירושין ,פרקים ד-ו

ש' יח פרקים ז-ט
א' יט פרקים י-יב
ב' כ

פרקים יג .הל' יבום וחליצה ,פרקים א-ב

מנחם-אב פרק ליום

הל' תפילין ומזוזה,
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

ג' כא פרקים ג-ה

פרק ו

ד' כב פרקים ו-ח
ה' כג הל' נערה בתולה ,פרקים א-ג

פרק ז
פרק ח

שלומי לא סתם מתכונן לגאולה
את שלומי לניאדו ,הצעיר החייכן ,המשחק
בהופעות רבות של ילדים ,מכירים רבים ,מסדרת
קלטות הוידאו המפורסמת של "שלומי וסתם"
במסגרת הסדרה ,יצאו לאור עד היום מספר
סרטים יהודיים-יחודיים ,כשבין הצילומים
משולבים ,הופעות בפני קהל הילדים מכל רחבי
הארץ.
לא רבים מכירים את שלומי ,הדמות המצחיקה
המככבת בסדרה .שנות ילדותו של שלומי עברו
עליו בגן חב"ד בירושלים .לפני שעלה לכיתה
א' ,ידיד המשפחה המליץ להם לרשמו גם לבית
ספר דתי" :נראה לי שקצת תוכן יהודי בשנים
הראשונות יעזור לו בהמשך דרכו" .שלומי נרשם
לבית ספר חב"ד בעיר גנים בירושלים ,שם
למד עד שמשפחתו עברה דירה לכרמיאל .את
השנים הבאות הוא לא העביר במסגרת דתית,
אבל החינוך שקיבל בחב"ד נתן בו את אותותיו,
ודמותו של הרבי מלך המשיח שליט"א "לא משה
מנגד עיני לכל אורך הדרך" ,כלשונו.

בין אמנות לחסידות

בשנים הבאות ,המשיך בשמירה על אורח
חיים מסורתי .לא פעם מצא את עצמו מתפלל
להקב"ה ומרגיש את הקשר האישי הנפשי של כל
יהודי לאביו שבשמים .לאחר שיחרורו מהצבא,
התחיל לגלות את כשרונו הטבעי למשחק
והופעה ,ופנה לחפש תעסוקה בתחום זה.
במשך הזמן ותוך כדי ההופעות הקטנות שהעביר
אז ,גילה שלומי ,שהוא מעדיף להתמקד ולהעביר
מסרים חינוכיים שורשיים .התכנים והמסרים
אותם הוא מעביר ,תואמים באורח פלא לערכים
החסידיים החב"דיים.
"יש בי תמיד את המחשבה איך לשלב בחיים
האמנותיים את כל הערכים החסידיים-

אחרת שנקראת 'דליק וסתם' .השחקן שעשה
את הדמות של 'סתם' הוא יהושע שגיא .הוא
היה זה שחיבר את שלומי ,למשפחת נועם
מכפר חב"ד ,חיים ורחל נועם ,העומדים מאחורי
ההפקה 'דליק וסתם' עוסקת בלימוד ושינון של
 12הפסוקים לילדי ישראל.

מתכוננים לגאולה
שלומי לניאדו ליד הבובה ׳סתם׳ בהצגת ילדים

חב"דיים" ,הוא מספר" .בהתחלה לא ידעתי
לקרוא לזה חב"די וחסידי ,למרות שיש לי
שורשים חב"דיים ,אבל כשפגשתי לאורך השנים
את השלוחים של חב"ד הם אמרו לי' :שמע
חביבי ,אתה חב"דניק! אתה שליח של הרבי מלך
המשיח שליט"א!' .שאלתי' :איך אני שליח'?
אמרו לי' :מה הבעיה? אתה שמח? כן .אתה
אוהב את היהדות? כן .אתה אוהב כל יהודי?
ודאי .אתה מעורר שמחה? כן .אז אתה חב"דניק'.
אמרתי' :בסדר ,לא התכוונתי .יצא ככה'.

פורץ מתוך הנשמה
אני לא חב"דניק ,אומר שלומי ,אבל מה לעשות,
מהפה שלי יוצא חב"ד .בכל אירוע אתה תמצא
אצלי דגל של משיח .כל רגע אני מוכן שעכשיו
מקפיצים אותי ואומרים לי 'קדימה שלומי ,בית
המקדש כאן ,אתה חייב להפעיל פה את הילדים'.
ואם למרות שאני לא חב"דניק אני מדבר
חסידות ,אז כנראה שזה איזשהו משהו מבפנים
שהוא גדול ממני".
הפרויקט של 'שלומי וסתם' התחיל מקלטת

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

ללמוד מנפילת הצדיקים

כותבת אודות מצב רוחה. .
מובן גם כן ,אשר כל אחד ואחת מאתנו בתוככי
כללות בני אדם ,איננו תמיד במצב רוח שוה ,שעל כן
האדם הוא בבחינת עולה ויורד ,ומי לנו גדול ,אפילו
צדיקים גמורים אמיתים ,כמבואר תואר זה על ידי
רבנו הזקן ,ובכל זה מפרש אשר גם עליהם אומר
הכתוב ,שבע יפול צדיק וקם.
אלא שבצדיק הרי זה נפילה לגבי מדריגתו הראשונה
וכו'...
המורם מהאמור ,שעליה להסיח דעתה לגמרי
ממחשבות שהן היפך מדת הבטחון יסוד אמונתנו
ותורתנו תורת חיים
...ועוד וגם זה עיקר ,לרכוש חברה וידידה אשר תוכל

לדבר עמה גלוית לב ,וכבר נאמר ,דאגה בלב איש
ישיחנה ,אף שכאמור דאגה זו היא פרי הדמיון אשר
מקורו היא פיתוי היצר...
)מאגרת ז׳קלא(

קדמי
ביטוחים

הנהגות בר-מצוה

ובמה שכותב אודות מנהגים קשורים בבר מצוה- ,
לא שמעתי בזה הוראות ,לבד הנדפס בהיום יום ,אשר
מתחילים להניח תפילין שני חדשים קודם ,שבועות
אחדים בלא ברכה ,וכשמתרגל בהנחתם ,בברכה,
וישאל אצל אנ"ש שאולי ידוע להם איך שנהגו בזה
במקומם במדינתנו לפנים.
כן מהנכון לחזור  -הבר-מצוה המאמר דיבור המתחיל
"איתא במדרש תהלים" ,וקל ללמדו בעל פה ,וגם בנו
יעשה כן.

)מאגרת ה׳יא(

יש לנו חדשות בשבילך...

אתר הגאולה
חדשות ,דעות ,חדשות חב"ד ,עניני גאולה ומשיח
וכל מה שצריך  -בלחיצת כפתור

www.hageula.com
דיווחים שלחו לאימייל האדום:
hageulacom@gmail.com
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

כעת אנחנו עומדים בפני הפקה גדולה 'שלומי
וסתם מתכוננים לגאולה' .זה התחיל כאשר
קיבלתי בקשה מרחל נועם לכתוב תסריט על
הגאולה .השקעתי בזה המון זמן ולא הצלחתי.
גם אחרים שפנו אליהם לא הצליחו .עד שלילה
אחד בעזרת הקב"ה ובעזרת הרבי מלך המשיח
שליט"א נחה עלי רוח טובה ,ונכתב התסריט.
למחרת התקשרתי לגברת נועם ,והתחלנו
להתקדם עם זה 7 .חודשים לקח להכין את
האנימציה ,מכיוון שמדובר במשהו מאוד מסובך
– תלת מימד של בית המקדש ,לצד הצילומים
והעריכה והשירים .ההפקה הזו ,בעקבות הנושא
בו היא עוסקת ,הצריכה פיקוח של מישהו
מוסמך .הרב לוי יצחק גינזבורג עבר על כל
החומר ,ובנוסף התייעצנו עם מומחים בנושא
המקדש .הסרט ,באורך של  35דקות ,יופץ
בשבועות הקרובים.
ההשפעה של פעולות אלו היא עצומה ,לפני חג
הפסח קיבלתי אימייל ,שהיה כתוב בו כך' :שלום
רב .אני אמא לילדה ,ואנחנו לא נוהגים לקיים
את מנהגי הפסח .ראינו את ההצגה 'שלומי
וסתם' ,והחלטנו ליהנות כשם שהם נהנו על
הבמה ,ואנחנו לראשונה מתכוונים לעשות השנה
את מנהגי הפסח' ...לפעמים ,מספיק מכתב שכזה
כדי להבין מה מחוללת הפעילות .פעילות שגם
היא טעימה מעידן הגאולה האמיתית והשלימה.

בהנהלת הרב קדמי מאנ"ש

כל ענפי הביטוח :רכב ,דירה ,ועסקים
משכנתא ,בריאות ,וחיים

ביטוח ייחודי בתי כנסת בתי חב"ד וספרי תורה

מתקשרים ומרוויחים  -רב קווי03-5017702 :

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

