ב"ה

ה ג ל י ו ן

ה ש ב ו ע י

ש ל

י מ ו ת

ה מ ש י ח

ערב שבת קודש פרשת וירא ,י"ד מרחשון ה'תשע"ב )(11.11.11

מילוי השליחות :
בממון ,גוף ונשמה

872

כשחיים עם פרשת השבוע ,כהוראת אדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע ,חשים כי אנו נדרשים להפנים
מסירות נפש ונדיבות זו של אברהם בממון ,בגוף ובנשמה ,להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

יש לנו הרבה מה ללמוד מאברהם אבינו ,החל
מעקשנותו להבין בכל תופעה טבעית "איך זה
עובד ומי הגורם-על שמפעיל את זה ?" עד שגילה
ש"יש בעל הבית לבירה" .ללמוד ממסירות נפשו
להפצת האמונה בבורא עולם ומנהיגו מול אנושות
שטופת אלילות .כאן גם זכה לתואר ה"עברי" ,הוא
מעבר האחד והעולם כולו מהעבר השני.
ללמוד ממנו ,כיצד מקיימים בקבלת עול מוחלטת
גם ציווי כזה של "לך לך" ,שמשמעו עזוב את כל
הישיגיך כאן בחרן ,אתה אמור להתחיל משהו
חדש ובארץ ישראל .על מסירותו למען הזולת,
ניתן ללמוד ממה שארע בהמשך .לוט בן אחיו של
אברהם נופל בשבי כוחות צבא שהגיע לאיזור.
כשהדבר נודע לאברהם
הוא מתארגן במהירות מייסד ישיבות
ופותח במרדף אחר
הצבא הכובש ,נלחם
בהם ומשחרר את לוט
ואת כל שאר השבויים.

נדיבות
אמיתית

באורחים" :וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים".
ואז מתחולל משהו מדהים ובלתי נתפס :אברהם
פונה להקב"ה ,מתנצל ומבקש ממנו להמתין עד
שירוץ ויכניס את האורחים ...מסירות נפש של
הנשמה ,לוותר על הגילוי האלוקי הנפלא ,למען
מילוי שליחותו  -נדיב בנשמתו.
כך גם ביחס למצבו הבריאתי של אברהם ,הנמצא
ביום השלישי למילתו .הכאבים במלוא עוזם ,אך
אברהם אינו נרתע ,אלא רץ בעצמו אל השלושה
ומבקשם לסעוד על שולחנו .מסירות נפש על
ענייני הגוף  -נדיב בגופו.
וכעת לעלויות" .ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן
בקר רך וטוב" ,אומרים חז"ל ששלושה פרים שחט.
וכי כל אחד מהם אכל
תומכי תמימים פר שלם? אלא כדי
להאכיל את אורחיו
"ג' לשונות בחרדל".
אברהם אינו חושש
להוצאה הכספית
העצומה .לדידו יש
להשקיע בשליחות
את הכל .ג' פרים ,רק
כדי לתת לאורחיו את
המובחר .מסירות נפש
גם בעניינים כספיים -
נדיב בממונו.

אפשר וצריך ללמוד
ממנו כיצד הוא מקיים
בעצמו את ציווי ה' על
ברית המילה ,למרות
גילו המופלג ,וכנגד כל
המקטרגים והמתנגדים השבוע ,ביום חמישי ,כ״ף מר חשוון ,יציינו את יום הולדתו של מילוי השליחות
למיניהם .ועדיין יש לנו
אדמו״ר הרש״ב ,מייסד ישיבות ״תומכי תמימים״ חב״ד.
בתורת החסידות
ללמוד ממנו את מדת
והקבלה מבואר
הנדיבות :שהיה נדיב בממונו ,בגופו ובנשמתו .ועל כי סיפורי התורה ,אף הם תורה לשון הוראה,
כך בפתיחת פרשתנו "וירא".
המכילים הוראות נצחיות לכל זמן ומקום .ואכן
אברהם אבינו ,ביום השלישי למילתו ,מתגלה אליו כשחיים עם פרשת השבוע ,כהוראת אדמו"ר הזקן
ה' בגילוי אלוקי נעלה ומיוחד  -והוא יושב בפתח בעל התניא והשולחן-ערוך ,חשים כי אנו נדרשים
האוהל ,אולי יזדמנו אורחים ,להאכילם ולהשקותם להפנים מסירות נפש ונדיבות זו של אברהם
בממון ,בגוף ובנשמה ,נדיבות שהועברה בירושה
וללמדם אודות בורא עולם ומנהיגו .אלא שלא
רצה הקב"ה להטריחו ועל כן הוציא הקב"ה חמה
לצאצאיו אחריו גם לדורנו זה ,ומהווה נתינת כח
מנרתיקה ,אך משראה
לכל הנוגע למילוי השליחות העיקרית של דורנו,
הקב"ה בצערו של
הבאת הגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות הרבי
אברהם ,הוא מפתיעו
שליט"א מלך המשיח עכשיו ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
כנס ארצי :ברוכים הבאים

הכנס הארצי ,לאנשים נשים וטף,
לקבלת פני השבים מחודש תשרי אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח ,יתקיים
אי"ה ביום רביעי ,י"ט מרחשוון,
בשעה  18:30באולמי "בראשית" ,דרך
המכבים  ,56א.ת .ראשון לציון .לפרטים
 האגודה למען הגאולה האמיתיתוהשלימה.03-658-4633 :

כינוס השלוחים העולמי

כמידי שנה ,צפויים אלפי שלוחי
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מכל רחבי
העולם ,להשתתף בשבוע הבא ,בכינוס
השלוחים העולמי ,שיעמוד השנה בסימן
 20שנה ,לשיחת הקודש שנאמרה
לשלוחים בשנת ה'תשנ"ב" :הדבר היחיד
שנותר בעבודת השליחות  -קבלת פני
משיח צדקנו בפועל ממש" .הכינוס
יפתח בשבת הבאה ,בשעה ,13:30
בהתוועדות הק' של הרבי שליט"א מלך
המשיח.

שבת חיי-שרה בחברון

בשבת הבאה ,שבת פרשת חיי שרה,
בה לומדים בפרשת השבוע על רכישת
"מערת המכפלה" ע"י אברהם אבינו,
תתקיים שבת אירוח המונית לאלפים
שצפויים לגדוש את העיר בהכרזה
"חברון  -מאז ולתמיד" .במהלך השבת:
אירוח מלא ,תפילות ,סיורים ושיעורים.
לפרטים ,מטה האירוח.02-9965-333 :

ביום ד' :כולנו לכינוס
"ברוכים הבאים"
נא לשמור על קדושת הגליון

להתכונן לגילוי בכל מצב ובכל גיל
בתחילת פרשתנו מסופר שהקב"ה התגלה
לאברהם אבינו וכלשון הפסוק" :וירא אליו ה',
באלוני ממרא ,והוא יושב פתח-האהל ,כחום
היום" )בראשית יח ,א( .מילים אלו מופיעות בהמשך
למסופר בסוף הפרשה הקודמת ,לך-לך ,שאברהם
אבינו עשה ברית מילה לעצמו ולבני ביתו הזכרים,
כפי שמסביר זאת רש"י בפירושו על פסוק זה.
מסופר שכאשר היה הרבי הרש"ב )=רבי שלום
בער מליובאוויטש( בן ארבע או חמש שנים ,נכנס
ליחידות בשבת פרשת וירא לסבו הרבי ה"צמח
צדק" )כדי לבקש את ברכתו לרגל יום הולדתו
שחל בתאריך כ' חשוון( .בהיכנסו ,פרץ בבכי .שאל
אותו סבו" :מדוע הנך בוכה"? השיב הרבי הרש"ב
וענה בשאלה" :מפני מה נראה ה' אל אברהם
אבינו ולנו אינו נראה"?
ויענהו הרבי הצמח צדק " :כשיהודי צדיק ,בן
תשעים ותשע שנים מחליט שהוא צריך למול את
עצמו ,אז ראוי הוא שהקדוש ברוך הוא יתגלה
אליו".

ביקור חולים של הקב״ה

בסיפור זה ,לא מובן למה דווקא בפרשת וירא פרץ
הרבי הרש"ב בבכי על כך שה' התגלה לאברהם
אבינו; הרי כבר בפרשת לך-לך התגלה ה' אל
אברהם אבינו כמה פעמים.

כמו כן צריך להבין :מדוע תשובת הרבי הצמח
צדק הייתה רק על ההתגלות המסופרת בפרשתנו,
ולא על ההתגלויות הקודמות.
וההסבר לזה :מכיון שהרבי הרש"ב ידע את
ההסבר של רש"י על הפסוק "וירא אליו ה'" -
שכל הסיבה שה' התגלה לאברהם אבינו בפעם זו
היה בשביל "לבקר את החולה" )רש"י בראשית יח ,א(.
)ללא פירוש רש"י לא הייתה בכלל מתעוררת
טענה אצל הרבי הרש"ב ,מכיוון שהוא לא היה
משווה את עצמו לאברהם אבינו .אבל כאשר הוא
למד את הפרשה הקודמת ,הוא הבין שאברהם
אבינו בגלל מעלתו ודרגתו הגבוהה זכה לגילוי ה'(.

של ה' צריך "להיות כלי" )=להכין את עצמו(
לקבלת ההתגלות ,כמו אברהם אבינו ,צדיק שבגיל
תשעים ותשע הסכים ומל את עצמו.
הרבי הצמח צדק הסביר לנכדו שה"כלי"  -הדרך
לזכות להתגלות ה' היא ההחלטה שבכל דרגה
שבה יהיה האדם ,אפילו בדרגה כל כך נעלית
של 'צדיק בן תשעים ותשע' עדיין צריך "למול
את עצמו"  -לבדוק מה עוד עליו לתקן בענייניו
הפרטיים וכמובן במה יש עוד צורך לעבוד בכדי
לברר ולזכך את העולם.

ברית  -בכל גיל
כמו שאנו מוצאים בהמשך הפרשה אודות הכנסת
האורחים שהיתה אצל אברהם" :ויטע אשל ,בבאר
שבע ,ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם" )בראשית כא,
לג( ,שאברהם האכיל והשקה כל עובר ושב ולימד
את כולם שיש אלוקים בעולם ורק אותו צריך
לעבוד.
כך גם אנו ,תפקידנו לברר ולזכך את העולם
לקראת הגאולה ,על ידי הוספה בתורה ,מצוות
ומעשה חסד.
למרות שאצל אברהם אבינו אנחנו מוצאים שהוא
מל את עצמו רק בגיל תשעים ותשע ,אך הסיבה
לכך היא שרק אז הוא קיבל את ציווי ה' למול
את עצמו ולמול בעתיד את כל זרעו .אבל קיום
המצווה היא למול כבר מגיל שמונה ימים כמו
שכתוב" :ובן-שמנת ימים ,ימול לכם כל-זכר
לדורותיכם" )בראשית יז ,יב( וכמובן שמי שעדיין לא
מל אז תמיד ניתנת האפשרות לזה.

להיות מוכן לגילוי
אולם בפרשתנו ,מסופר שאברהם אבינו זכה לגילוי
ה' לא מצד גודל מעלתו ודרגתו ,אלא מצד 'ביקור
חולים' שזוהי מידת 'גמילות-חסדים' של הקב"ה.
לכן פרץ הרבי הרש"ב בבכי וטען :אם הגילוי של
ה' הוא מצד חסדו ,מדוע גם אנו לא זוכים לזה?
על כך ענה לו הרבי ה'צמח צדק' :אמנם הגילוי
הוא לא מצד מעלתו של אברהם אבינו  -שהיא
מעלה ומדרגה נשגבה ,אלא מצד הגמילות חסדים
של ה' .אך עם-כל-זאת בשביל לזכות לגילוי זה

)על פי לקוטי שיחות חלק כ(

לוח השבת

פרשת וירא
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:07
תל-אביב 4:21
4:11
חיפה
באר-שבע 4:25
ניו-יורק 4:24

מוצש"ק

5:20
5:22
5:20
5:23
5:24

 ואשה אחת  -ותשא את בנה
ותצא

)מלכים-ב ד ,א  -לז(

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

וירא
יוקח נא מעט מים

)וירא יח ,ד(

אמר הקב"ה ,אתה אמרת "יקח" בו בלשון
אני גואל את בניך שנאמר" :ולקחתי
אתכם לי לעם" )שמות ו ,ז( ,הרי בעולם-
הזה ,בעוה"ב מנין? שנאמר" :ולקחתי
אתכם אחד מעיר" )ירמיהו ג ,יד(.
)ילקוט שמעוני(

וירא את המקום מרחוק

)וירא כ ,ד(

והיאך נראה מרחוק? מלמד שמתחלה
היה מקום עמוק .כיון שאמר הקדוש
ברוך הוא לשרות שכינתו עליו ולעשות
מקדש ,אמר ,אין דרך מלך לשכון בעמק
אלא במקום גבוה ומעלה ומיופה ונראה
לכל,
מיד רמז הקב"ה יתברך לסביבות העמק
שיתקבצו ההרים למקום אחד לעשות
מקום השכינה ,לפיכך נקרא הר המוריה

היום יותר מתמיד ,רואים

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

חייגו למוקד הברכות1900-508-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

שמיראתו של הקדוש ברוך הוא יתברך
נעשה הר.
)תנחומא(

ויגמל ויעש אברהם משתה

)וירא כא ,ח(

עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים
ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק -
הוא זמן הגאולה .לאחר שאוכלין ושותין,
נותנין לאברהם כוס של ברכה לברך ,והוא
משיב :איני מברך ,שיצא ממני ישמעאל.
אומר ליצחק טול וברך ,והוא משיב :איני
מברך שיצא ממני עשיו .אומר ליעקב טול
וברך ,והוא משיב ,איני מברך שנשאתי
שתי אחיות בחייהם .אומר למשה טול
וברך ,והוא משיב ,איני מברך שלא זכיתי
להכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי.
אומר ליהושע טול וברך ,והוא משיב איני
מברך שלא זכיתי לבן .אומר לדוד טול
אתה וברך והוא משיב :אני אברך ולי נאה
לברך שנאמר" :כוס ישועות אשא" )תהילים
קטז ,יג(

ברכת מזל טוב

לר' יצחק שניאור זלמן וקארין שיחי' יצחקוב
שלוחים בקמפוס איתרי בירושלים
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
ויזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

)מסכת פסחים(

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
 

    
    
   
    
     
    
     
    
   
    
  

    

לעילוי נשמת
ניסים בן מרדכי ובהייה ז"ל פרץ

שהלך לעולמו בארגנטינה,
ביום שבת קודש פר' לך-לך ,ח' מרחשון תשע"ב
והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם
ניחומים לד"ר פרץ .טל'052-330-2779 :

נפלאות עכשיו

מושגים בתורת הגאולה
קטעים מתוך הספר :״יחי המלך המשיח״

"בכל דור היה משוער אצל בני ישראל מי הראוי להיות משיח בדורם' ,רבינו
הקדוש' אמרו וידעו עליו שהוא מן המוכן ...ועל פי זה כתבו גם כן תלמידי האריז"ל
שבימיו היה הוא הראוי להיות משיח") .בעל ה'שדי חמד'  -פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע'(

המשיח היה תמיד!

הגאולה במשמעות הפנימית שלה קיימת כבר עכשיו
עוד לפני הגאולה האמיתית והשלימה ,מה שמכריח שגם
הגואל שמביא את העולם למצב הזה  -נמצא בעולם כבר
עכשיו ,שהרי בכל רגע ורגע הוא יכול להופיע ,מוכרח
אם-כן לומר ,שהוא כבר נמצא בעולם הזה ,חי בינינו,
במצב שהוא מסוגל בכל רגע להופיע ולגאול את ישראל.
במקומות רבים כותבים חכמינו שמשיח נמצא  -לפני התגלותו המלאה
כמלך המשיח  -בחוץ לארץ .בגמרא כתוב שמשיח יושב ב'פתחה של רומי'.
ה'אברבנאל' מבאר שהפסוק "הנה מלכך יבוא לך״ מוכיח שהמשיח יבוא
מחוץ לארץ ,וכך מפורש בזוהר הקדוש "מכיוון שעד עתה אינו במקומו
אלא בנכר" .זוהי משמעות "ביאת המשיח" הפשוטה.

המשיח יבוא מארה״ב!

בדורנו "פתחה של רומי" ,המעצמה הגדולה בעולם ,היא ארצות הברית
של אמריקה ,שם יושב המלך המשיח ומצפה לגאולה .ואכן מובא בשם
המלבי"ם "שמשיח בהכרח שיבוא מאמריקה" ,וכן אמר בעל ה"דברי חיים"
מצאנז "משיח יתגלה באמריקה".
דווקא המקום שמבטא את עוצמת ותוקף הגלות ,הוא המקום בו מתגדל
מלך המשיח .הוא יושב אמנם בין 'עניים' ,ונראה כנתון למגבלות הגלות,
אך בעצם הוא מלך עם כל כוחותיו ,כלשון הרמב"ם "יעמוד מלך מבית
דוד" ,שהוא כבר מלך ,לפני שהוא נעמד בגלוי.
בתקופה האחרונה של הגלות ,על המשיח להתגלות כמנהיג ישראל ולהכין
את העם ואת העולם לתקופה של גאולה" .כגואל ראשון כך גואל אחרון",
בדיוק כמו שבגאולתנו הראשונה – ממצרים ,נשלח הגואל )משה רבינו(
הרבה זמן לפני היציאה ממצרים עצמה ,ועוד בזמן שהיו עבדים בישר על
הגאולה הקרובה והכין את העם לקראתה )ואחרי שעשה כך ,התגבר קושי
העבודה(  -כך בזמננו ,בגאולה האחרונה ,נעמד המלך המשיח בעיצומה
של התקופה הקשה ביותר ,בעיצומה של הגלות – קודם בוא הגאולה.

זהו ,הסיפור נגמר!

כאמור ,בכל הזמנים היה צדיק שיועד להיות המשיח ,וכמו שכתוב בספר
'שדי חמד' "בכל דור היה משוער  . .מי הוא הראוי להיות משיח בדורם",
אלא שבזמננו המצב שונה .אנחנו נמצאים בזמן כזה ,בו אותו צדיק ,כבר
החל לפעול בעולם כמלך המשיח .זהו ,הסיפור נגמר! הרבי מלובביץ'
שליט"א – הצדיק-משיח שבדורנו ,אכן קיבל את האות לצאת ולפעול
את גאולת עם ישראל המיוחלת .וכפי שהתבטא המשיח בעצמו ,בדברים
שאמר בקשר לפרשת השבוע הנוכחית  -פרשת וירא )בשנת תשנ"ב,
" (1991שעכשיו ישנה לא רק ה'מציאות' דמשיח ]שהיתה בכל הזמנים[
אלא גם ה'התגלות' שלו" ,כעת נותר לנו דבר אחד – לקבל את פניו.
בשיחה בשבוע אחרי התבטא :שהתחילה שליחותו של המשיח להביא
את הגאולה.
כלומר ,אנו נמצאים בשלב בו בורא העולם כבר הורה למשיח להתחיל
בפעולות להבאת הגאולה לעולם .זכה דורנו למה שלא זכו דורותיהם של
אבותינו! תפקידנו כעת הוא לעזור לרבי שליט"א מלך המשיח לקיים את
שליחותו ,כדי שיוכל לגאול אותנו .נקבל על עצמנו את מלכותו ,באמצעות
קיום דבריו והוראותיו כהוראות של מלך ,ובאמצעות הכרזה על מלכותו:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! וקבלה זו תעניק ותיתן
לו את הכח לו הוא זקוק כדי לגאול אותנו ולבנות את בית המקדש.

אמונה איתנה מול סופת הוריקן

לפנות את החדר הקדמי ,שגגו בנוי
מספר הרב חיים ברוד ,שליח הרבי
קש בשיטה המקומית ,לפנות את
שליט"א מלך המשיח ,בעיר פלאיה
החדרים ,להעביר את ספר התורה
דל כרמן שבמקסיקו:
למקום בטוח יותר ,ואפילו סגירת
"כמידי שנה ,חפצתי להגיע לרבי
הבית חב"ד למספר ימים הוצע לנו
שליט"א מלך המשיח בחודש החגים,
יותר מפעם אחד.
אך הדבר נבצר ממני ,בעקבות
אחד הדואגים אף הזמין על חשבונו
השליחות ,החלטתי לנסוע לאחר
חשמלאי שיוריד את החשמל בכל
שמחת תורה לשבת פרשת נח.
המבנה ,כדי שלא תוחמר הפגיעה...
בעודי עושה את ההכנות האחרונות
הפעילים בבית חב"ד ,יצרו קשר
לנסיעה ,ומשאיר הוראות לחבר'ה
מיידי עם בית חב"ד בעיר הקרובה,
שיתפעלו את הבית חב"ד כשאעדר
קוזומל ,שאף הם עמדו בטווח
מהשטח ,התחילו להגיע התראות
הסכנה ,כדי לשמוע מפיהם על
לסופת 'הוריקן' שתפקוד את האיזור.
ההערכות" .אין לכם מה לדאוג ,הם
בשלב זה הענינים עוד לא היו
נשמעו רגועים במיוחד ,כתבנו לרבי
ברורים ,מתי ,מה ואיך ,ובמצב זה
שליט"א מלך המשיח ,והתשובה
עליתי על הטיסה ל.770-
שקיבלנו באמצעות ה"אגרות קודש"
היסט)ו(ריית סופות ההוריקן באיזור
היתה שהכל יהיה בסדר :ברכה
זה ,מכילה רשימה ארוכה
והצלחה ,בסוף המכתב
של פגיעות קשות במיוחד.
נכפלו המילים "בגשמיות
המקומיים יודעים לספר כי
וברוחניות ,בגשם וברוח".
כבר היו הוריקנים ששיבשו
אצלינו ברור שגם במצב
את החיים לזמן ארוך.
של "גשם ורוח" הכל יהיה
בפעם האחרונה ,הייתה זו
בסדר!
סופת ההוריקן 'ויליאם'
כאמור ,באותו זמן אני
שלפני כשמונה שנים,
מבנה בית חב״ד
הייתי ב 770-כששמעתי על
היכתה בעיר במשך שלשה
המצב ,הכנסתי בקשת ברכה להרבי
ימים ללא הפסקה ,כשהיא משאירה
שליט"א מלך המשיח ,לתוך אחד
אחריה נזק בל יתואר.
מכרכי ה"אגרות קודש" .התשובה
ככל שהלכו הימים והתקרבו ,צפו
הייתה מכתב ש"צריך להגביר את
החזאים כי מדובר בסופה קשה,
הפעילות" .התקשרתי לבית חב"ד
שתפגע בעיר ברמה ) 3מתוך (5
ומסרתי את התשובה המעודדת.
כשהעיר עומדת בדיוק במסלול
יום רביעי בבוקר .בצו-חירום הוכרז
הסופה...
כי החל מהשעה  6כל העסקים
בעיר החלה הערכות המונית
והמקומות הציבוריים חייבים
לקראת הסופה .בתי המלון פינו
להיות סגורים .מה שגרם שלכל
את כל האורחים לערים מחוץ
המטיילים היהודיים שנשארו בעיר,
לטווח הסכנה .מי שנשאר ,היה
לא היה מקום אחר לבלות בו חוץ
צריך לחתום שהוא לוקח אחריות
מבית חב"ד .במקום נכחו כמה
על עצמו .החנויות הכניסו את
עשרות ישראלים ,כשכמובן כולם
המוצרים ,והריהוט שעומדים על
הניחו תפילין ,השתתפו בשיעורים
פני הרחוב ,לתוך החנויות .חלונות
והתוועדויות וכו' " -הגברת
הראוה וחלונות הבתים נחסמו וכוסו
הפעילות".
בדיקטים ולוחות עץ .מדפי החנויות
ביום רביעי הסערה לא הגיעה!
התרוקנו מכל קופסאות השימורים.
ביום חמישי בערב התחילו רוחות
ככל שהתקרב ההוריקן ,גברה
וגשמים .החבר'ה הלכו לישון,
החרדה בעיר שהלכה והתרוקנה
כשבבוקר הם קמים בסקרנות
מתושביה.
לראות מה המצב.
גם אנו בבית חב"ד שמענו על
התברר שההוריקן נחלש ,והפך
ההערכות ,כשבשטח מתחילים
ל'סופה טרופית' מקומית רגילה,
היהודיים המקומיים ,בעלי הנסיון,
שלא הזיקה לכלום בבית חב"ד.
לתכנן מה אפשר לעשות כדי להציל
אמנם ברחוב נפלו עץ ועמוד תאורה,
את הציוד הרב .בשלב זה הומלץ לנו
אבל "ההוריקן עף לו לכל הרוחות".

לעילוי נשמת

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

פותחים את הארץ בפניהם

לא די שאותו אחד אינו עוזר להגן על הארץ,
אלא הוא עוד מסית ומדיח כמה מישראל
שיצעקו שצריך למסור שטחים לגויים ,שאז פותחים את
הארץ בפניהם.

)ט"ו תמוז ה'תשל"ט(

השלוחים בבומבאי ,הודו

הרב גבריאל נח הי"ד בן הרב אברהם שיחי' הולצברג
ורעייתו רבקה הי"ד בת הרב שמעון רוזנברג שיחי'

שנעקדו עקד"ה ,יחד עם אורחיהם ,יום ו' ר"ח כסלו ה'תשס"ט
והקיצו ורננו שוכני עפר והם בתוכם,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' יד הל' טומאת אוכלין .פרק י-יב.

חשון פרק ליום

הל' מלוה ולוה .פרק כג.

ש' טו פרק יג-טו.

פרק כד.

א' טז פרק טז .הל' כלים .פרק א-ב.
ב' יז פרק ג-ה.
ג' יח פרק ו-ח.

פרק כה.

ד' יט פרק ט-יא.
ה' כ פרק יב-יד.

פרק כו.
פרק כז.
הל' טוען ונטען .פרק א.
פרק ב.
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חסידות וגאולה גם לנשים וילדים
אחד מהדגשים המיוחדים מהרבי שליט"א מלך
המשיח :הנחלת תורת החסידות גם לנשים
וילדים ,בשונה מדורות עברו ,אז הם לא למדו.
תושבי העיר עפולה גילו בימים האחרונים את
הסלוגן "חורף חם בבית אריאל" .במודעות
פורטה פעילות החורף העניפה של "בית אריאל
עפולה" .פעילות המיועדת לנשים ,ילדים ונוער.
בית אריאל הוקם לפני כשנה ,כמרכז להפצת
תורה וחסידות .ההקמה לוותה בעידודים
שנתקבלו כל העת ,בתשובות מהרבי שליט"א
מלך המשיח ,באמצעות ה'אגרות קודש' ,מענות
המלווים את המארגנים ,על כל צעד ושעל וכן
בעידוד מצד רבני אנ"ש.
במקום פועל בית כנסת בנוסח חב"ד ומניינים
בימות החול ושבת ,בית מדרש ואולם צנוע
המיועד לפעילות קהילתית .מיקומו הבולט
ברחוב ברנר מול התחנה המרכזית ,ותמונתו
הענקית של הרבי שליט"א מלך המשיח ,מושכים
למקום את עוברי האורח.
נוסעים רבים מהתחנה המרכזית עוצרים במשך
שעות היום בדרכם ,להניח תפילין ,להתפלל
במנין ולהתרעננות יהודית.

מרגישים בבית

אחד ממאפייני הפעילות במקום ,הוא
ההתוועדויות רבות המשתתפים ,עם קהל מגוון
מתושבי העיר והאזור" ,את ההצלחה של המקום
חייבים לאווירה המשפחתית והחמה השוררת
במקום ,כאן מקבלים בסבר פנים יפות את
כולם" .אומר אחד מבאי המקום.
בחודש אלול ,הודפס במקום ספר התניא,
באירוע בו השתתפו רב העיר ,רבנים ,משפיעים
ועשרות רבות מתושבי העיר .נציגי הקהילה ר'

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מול מחשבות המפריעות

כותבת אודות מחשבות אשר לפעמים מבלבלות
אותה ,והתחלתן היו לפני כמה שנים ,ושואלת דעתי
בזה.
ומובן וגם פשוט שברור הוא שאין בהן כל ממש
ומציאות כלל וכלל ,ובודאי גם היא עצמה נוכחה בזה,
שהרי מאז התחילו המחשבות ראתה חסדי ה' ית'
וברכתו בפועל במוחש בבנין בית בישראל על יסודי
התורה והמצוה ,והרי זהו מהענינים הכי יסודים והם
עיקר בחיי איש ואשה הישראלים ,אלא שבענינים
התלוים במחשבה ,העצה הכי ראשונה היא היסח
הדעת ,והיסח הדעת אין ענינו ללחום עם המחשבה
בלתי רצויה אלא להפנות את המחשבה לענין אחר,
ומה טוב להפנות המחשבה לעניני יהדות ,שאז מעט

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בבית אריאל מציינים את שימת הדגש בפעילות
עם הנשים והילדים ,הפעילות הינה על טהרת
הקודש וברוח ישראל סבא .מקום שכזה ,הנדרש
כמעט בכל עיר וכך גם בעפולה בה הורגש הצורך
במעין מרכז העשרה רוחני לפלח אוכלוסייה זה.
דגש מיוחד מושם על פעילות מוסיקלית אשר
מבוססת על רפרטואר ניגוני המוסיקה החסידית
עתיקת היומין המשמחים ילדים ומבוגרים כאחד.
הילדים זוכים להתנסות במגוון כלים ,מקצבים
ומלודיות עם מורה מנוסה ומקצועית ובהנאה
גדולה .בקרוב מתוכננת גם פתיחת קבוצת לימוד
ריתמוסיקה חסידית לפעוטות.

בית אריאל ,במרכז העיר עפולה

ישראל כהן ,ר' דניאל עמרני ור' צביקה ברונזברג,
כובדו להפעיל את מכונת ההדפסה.
כאמור ,בימים אלה נפתחה פעילות חורף עניפה
ועשירה המיועדת לנשים ,ילדים ונוער.

מיזם חברתי חדש

עיון קל ברשימת הפעילות שמציע המקום,
מגלה קו מחשבה מרענן ,שנועד לספק מענה
לכלל האוכלוסיה ,המבקשת להשתלב בשיעורים
והפעילויות החינוכיות-חסידיות.
כך לדוגמא ,ניתן לציין את :מרכז הפעילות
לנשים וילדים  -מיזם חברתי חדש ב"בית
אריאל עפולה" שהחל לקרום עור וגידים
בחודשים האחרונים .המיזם נועד לתת מענה
למחסור בפעילות העשרה מהנה ומגוונת למגזר
הדתי-חרדי וגם לכאלו שעדיין אינם שומרי
תורה ומצוות מהעיר והסביבה ולאפשר לכל
אחת להפסיק לרגע את המירוץ האינסופי
ולהתמלא בשמחה ,חסידות ,פנימיות ומוסיקה -
ניגונים שורשיים מהיכלות הניגון.

אור דוחה הרבה חשך ,ודלא כמו שכותבת שהיא
משתדלת להתגבר על המחשבה ,שהרי מלחמה בענין
האמור הוא היפך היסח הדעת.

)מאגרת ו׳תתמז(

הדלקת נרות וחלות שבת

הדלקת הנרות ע״י נערות.
כפי הנוהג בבית הרב ,ובבית אנ"ש היודעים מזה,
מתחילות להדליק משהגיעו לחינוך ,ועיין השיעור
דחינוך ,בשולחן ערוך רבנו הזקן חלק אורח חיים
סימן שמ"ג סעיף ג' ,וכמדומה שעד הנשואין מדליקות
נר אחד..
אופן הנחת הלחם משנה ,בליל שבת ולמחרתו.
בליל שבת זו אצל זו ,ולמחרתו באופן שהחלה מימין
תהיה למעלה קצת על השניה אבל רק קצת.
)מאגרת ו׳תתמט(

סדנאות מפתיעות

לצד שיעורי התורה והחסידות ,נפתחה השבוע,
בהצלחה מרובה סדנת האפייה "סוד הלחם",
שם לומדות הנשים את רזי האפייה המקצועית
של מאפיות הבוטיק האירופאיות ע"י אופה
מקצועי בעל נסיון בארץ ובאיטליה ,כשכל
זה משולב בהלכות כשרות המטבח ומושגים
יהודיים .הפעילות נפתחה בהיענות שיא ובמקום
מבטיחים לחדש ולגוון על בסיס קבוע.
כעת שוקדים שם על פתיחת החוגים הבאים:
"תכשיטים בחרוזים" – לבנות ונערות ,יצירת
תכשיטים מחרוזים ואבנים טובות" .הקסילופון
החסידי"  -לימוד נגינה על קסילופון לגילאי 6
ומעלה" .צעד ראשון" – לאמהות לפעוטות עד
גיל  .3סדנת זוגיות וחיים עם בן זוג המיועדת
לנשים  -סדנה המשלבת מבט פנימי אל עולם
הזוגיות ,הדרכה ואימון לחיים עם בן זוג.
הקהל הרחב מוזמן להגיע ולהשתתף בפעילות
המגוונת ובתפילות ,לפרטים יש לפנות לרכז
הפעילות ,ר' אמיר.052-544-9307 :

