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ערב שבת קודש פרשת תולדות ,כ"ח מרחשון ה'תשע"ב )(25.11.11

קריסת מדינות
האיום הערבי
חודש כסלו ,חודש הגאולה ,מדגיש את יכולתנו להוסיף בלימוד ענייני גאולה ומשיח ,נתינת צדקה ומעשים
טובים ,הפצת אפיק ההתקשרות באגרות הקודש ,פרסום בשורת הגאולה וניסי הרבי שליט״א מלך המשיח

שלהי שנת תנש"א )אוגוסט  ('91התממשה
ההפגנות כלפי הכת הצבאית שתפסה את שלטונו
של מובארק ,מוכיחים ,כי המנדט האלוקי שניתן
אחת מנבואותיו הידועות של הרבי שליט"א מלך
לאזרחי מצרים הוא לא להרפות ,עד לקריסה
המשיח ,קריסתה של ברית המועצות ,מעצמת
המוחלטת של גורמי הכוח השליליים במצרים.
הקומוניזם .קריסתה של מעצמת הכפור והכפירה
היוותה שלב הכרחי בהכנת העולם לקראת הגאולה גם בסוריה ,כבר נחרץ גורלו של אסד ,המנסה
האמיתית והשלימה ,שהרי מיעודי הגאולה ,זו
עדיין לנהל את מלחמת ההישרדות האחרונה שלו.
ומנהיגו
ההכרה של האנושות כולה בבורא עולם
כוחות המורדים שקבלו גם הם את המנדט האלוקי
וכלשון הנביא צפניה " :כי אז אהפוך אל עמים
להכשרתה של סוריה לגאולה ,נלחמים באופן
שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם
מרשים למדי למרות שמדובר באזרחים העומדים
אחד".
חשופים מול צבא אכזרי ,מאומן ומצוייד בנשק רב.
השינוי האמוני שנלווה לקריסת מעצמת אדום,
קריסת מדינות האיום הערבי ,כולל איראן וכל
הביא לחיזוק אמוני בקרב אומות רבות בעולם ,אם שאר צוררי ישראל ,ההכרחית לקראת הגאולה
כי נראה היה כי הוא פסח על המדינות הערביות,
האמיתית והשלימה כחלק מתיקון העולם וקבלת
שעדיין העסיקו את
מלכותו של הרבי
עצמן בעידוד הטירור
"לקבל פני משיח צדקנו"
שליט"א מלך המשיח,
הבינלאומי ,הקצנת
הופכת למציאות
השנאה כלפי ישראל
עכשווית.
והכנות למלחמה
המתרחש במדינות אלו,
כוללת .נדמה היה כי
מהווה המחשה לקיומה
האחראי על הכנת
של עוד אחת מנבואות
האומות לגאולה ,הזניח
הגאולה " :וסכסכתי
אותם ...ואז ,זה מגיע.
מצרים במצרים
ונלחמו איש באחיו
קריסת האיום
ואיש ברעהו עיר בעיר
שמזה
החברה הערבית
וממלכה בממלכה".
דורות הורגלה לחיות
מעשה טוב אחד
בתנאים כלכליים
קשים ,ובכניעה
בשיחותיו הקדושות
מוחלטת לשליטיה ,ולא בהתוועדות עם הרבי שליט״א מלך המשיח ,בצהרי השבת ,יפתח ״כינוס מדגיש הרבי שליט"א
העלתה גם בדמיונה
מלך המשיח ,את
השלוחים העולמי״ .בתמונה :השלוחים מול המשלח בשנת תשנ״ג.
הפרוע להפגין כלפי
החשיבות הקריטית של
השלטון ,הנה כאילו רוח תזזית אחזה בה .בתוניס ,כל יהודי בהבאת הגאולה ,כאשר אפילו במעשה
מצרים ,תימן ,לוב ,ירדן ,סוריה ועוד ,החלו לצאת
טוב אחד "הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו
לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה".
לרחובות ,להפגין ולהתעמת עם המשטרה והצבא,
גם במחיר גבוה של הרוגים ופצועים.
כניסתנו לחודש כסלו ,חודש הגאולה ,מדגישה
עוצמות השנאה ,הופנו עתה כלפי השלטון העריץ .את זכותנו וחובתנו להוסיף בלימוד ענייני גאולה
ומשיח ,נתינת צדקה ומעשים טובים ,הפצת
כלי נשק שנפלו בידי מפגינים וכוחות מורדים,
אפיק ההתקשרות באגרות הקודש ,פרסום
הופנו כעת לעימותים
בשורת הגאולה וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח,
עם כוחות הצבא.
אירועי הימים האחרונים עדי התממשות הנס הגדול ,הגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד ממש.
במצרים ,חידוש

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
ראש חודש כסלו

במוצאי שבת זו ,ראש חודש כסלו,
יציינו ברחבי העולם את "יום הבהיר",
בו יצא ,בפעם הראשונה ,הרבי שליט"א
מלך המשיח ,מ 770-לאחר האירוע
הבריאותי בשנת תשל"ח .יום זה מצויין
מידי שנה כיום של הודיה לה' ית' על
הנס הגדול .ב 770-יתקיים ביום א'
אירוע ענק בהשתתפות אלפי תושבי
שכונת קראון הייטס והשלוחים הרבים
המגיעים בימים אלו ל"כינוס השלוחים"
העולמי שיפתח בשבת זו ב.770-

הגאולה והמצווה

ספר חדש בעניני משיח וגאולה,
ראה אור בשבועות האחרונים ,ע"י הרב
מנחם כהן ,רב קהילת חב"ד "בית מנחם"
בבאר שבע .בספר "הגאולה והמצווה"
מובאים מצוות הקשורות עם הגאולה
וכיצד יקיימו אותן בזמן הגאולה .הספר
מחולק לפי פרשיות השבוע .ניתן להשיג
בחנויות ברחבי הארץ או בטלפון:
 ,077-9133-770או.054-3369-770 :

כינוס השלוחים בשידור חי

במוצאי שבת הקרוב בשעה 8
)שעון ניו יורק( צפוי להתקיים ב770-
המעמד החגיגי והמרכזי של כינוס
השלוחים ,בהשתתפות השלוחים מרחבי
העולם .ניתן לצפות בשידור חי באתר
 www.770live.comאו להאזין ב'נחייג
ונשמע'.08-9493-770 :

חדשות משיח באתר הגאולה

www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

כל אחד  -כמו חתן בחופתו
]כפי שהתורה כבר סיפרה על מעשיו ” -ויבז
עשו את הבכורה" ועוד ,ועד כדי כך ,ש"קיצר
הקב"ה חמשה שנים משנותיו" של אברהם כדי
”שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה",
עד שמגיעים לסיפור שבסיום הפרשה שיעקב
הוצרך לברוח פדנה ארם מפני עשו כו'[ ,שנשא
לאשה את בתו של ישמעאל ,עם כל ה"מעלות"
 בלשון סגי נהור  -שהיו לה ,כדברי חז"ל בנוגעלחתונה זו” :לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב"...
ומחתונה זו למדים בנוגע לכל חתן שעומד
לבנות בית בישראל ” -מכאן לחתן שמוחלין לו
עוונותיו"?!

בסיום פרשתנו ,פרשת תולדות ,מסופר שיצחק
שלח את יעקב פדנה ארם .ובהתחלת הפרשה
הבאה מסופר על הליכתו של יעקב " -ויצא
יעקב מבאר שבע וילך חרנה" .באמצע הדברים -
בין סיפור דברי יצחק ליעקב לסיפור הליכתו של
יעקב  -מפסיקה התורה עם סיפור אודות עשו:
"וירא עשו  . .כי רעות בנות כנען בעיני יצחק
אביו ,וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת
בת ישמעאל גו'" .ולכאורה ,דרוש ביאור :כאשר
עומדים באמצע פרטי הסיפור אודות יעקב -
מדוע מפסיקה התורה באמצע הענין ומספרת לנו
על עשו?!

ללמוד מעשו?

מוחלין לו כל עונותיו

גם צריך להבין:
על הפסוק ”ויקח את מחלת"  -אמרו חז"ל" :וכי
מחלת שמה והלא בשמת שמה?  -אלא מלמד
שנמחלו לו כל עוונותיו )עד שהדבר פעל גם
אצלה  -שנקראת בשם "מחלת"( ,מכאן לחתן
שמוחלין לו עוונותיו".
ולכאורה ,תמוה ביותר :כאשר התורה רוצה
לבאר את גודל מעלתו של חתן שעומד לבנות
בית בישראל  -לא מצאה התורה מקום שממנו
ילמדו ענין זה אלא מחתונתו של עשו הרשע

והביאור בזה  -שהיא הנותנת:
כדי להדגיש את גודל המעלה שבענין בה עוסקת
פרשתנו " -תולדות" ,הענין של ”פרו ורבו" ,גילוי
כח האין סוף בעולם  -שזוהי תכלית ומטרת
הנישואין  -בחרה התורה להדגיש ענין זה אצל
עשו ,שלמרות שיודעים את גודל רשעותו ,בכל
זאת ,כאשר הלך לקיים את הציווי ”פרו ורבו" -
מחלו לו על כל עוונותיו!...
ועל פי זה יובן גם מדוע סיפור זה בא באמצע

סיפור הליכתו של יעקב לחרן  -בזה מודגשת
גודל הירידה של עשו ,שאפילו לאחרי שמחלו
לו על כל עוונותיו ,עדיין הוכרח יעקב לברוח
מפניו ...ואף-על-פי-כן ,למרות היותו בתכלית
הירידה שאין למטה ממנה  -מחלו לו על כל
עוונותיו ,וכל זה  -מפני גודל המעלה שבענין של
"פרו ורבו"!
זהו התוכן של פרשת תולדות  -גודל מעלת
הענין של "תולדות"” ,פרו ורבו" ,ועד להדגשת
גודל הדבר  -בסיום פרשת תולדות.

לעשות יהודים נוספים

ומזה יש ללמוד הוראה נפלאה בעבודתו של
יהודי:
כאשר אומרים ליהודי שעבודתו צריכה להיות
באופן של נישואין עם הקב"ה  -כידוע ומבואר
במדרשי חז"ל שהקב"ה הוא חתן וכנסת ישראל
היא כלה  -חולף רעיון במוחו :הן אמת שהוא
בדרגת צדיק ,ובודאי ש"לא עבר עבירה מימיו
ולא יעבור לעולם" .אבל אף-על-פי-כן ,כאשר
מדובר אודות עבודה באופן של נישואין עם
הקב״ה ,תכלית היחוד והדביקות באופן של "והיו
לבשר אחד"  -כיצד ראוי הוא לכך.
והעצה לזה  -הענין של "תולדות"” ,פרו ורבו":
כאשר יהודי יוצא מארבע אמותיו כדי לעסוק
בעשיית יהודים נוספים ,על-ידי שמקרבם לתורה
ומצוותיה” ,פרו ורבו" ברוחניות  -הנה בזכות זה
”מוחלין לו על כל עוונותיו" ,ובמילא ,יכול להיות
אצלו ענין הנישואין עם הקב“ה.

)על פי שיחת שבת פרשת תולדות תשמ״ה(

לוח השבת

פרשת תולדות
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:01
תל-אביב 4:15
4:04
חיפה
באר-שבע 4:19
ניו-יורק 4:14

מוצש"ק

5:15
5:16
5:14
5:18
5:15

 מחר חודש
   

)שמואל-א כ ,יח  -מב(

 ליל שבת ,שעה  36 ,6דק' 16 ,חל'
  ביום ראשון

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

תולדות
ואלה תולדות יצחק

)תולדות כה ,יט(

פרשתנו נקראת 'תולדות' על שום
פתיחתה "ואלה תולדות" .ולכאורה ,הרי
גם פרשת 'נח' מתחילה ב"אלה תולדות
נח" ,ועם זאת היא נקראת רק בשם
פרשת 'נח'?
וההסבר' :נח' הוא מלשון 'נייחא' ,נינוחות
ורגיעה המבטאות שביעות רצון אישית.
ואילו 'יצחק' הוא מלשון 'צחוק' ושמחה
כאשר זוכים להעמיד "תולדו ת" ,בכך
שמשפיעים על הסביבה לקיים תורה
ומצוות.

)התוועדויות תשד״מ(

שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה
)תולדות כז ,ג(
וצודה לי צידה

ביד ישראל :כליך  -זו בבל ,שנאמר
)דניאל א ,ב( "ואת הכלים הביא בית אוצר
אלוהיו" .תליך  -זו מדי ,שנאמר )אסתר ט(
"ויתלו את המן על העץ" .קשתך  -זו יון,
שנאמר )זכריה ט ,יג( "כי דרכתי לי יהודה
קשת" .וצא השדה  -זו אדום ,שנאמר
)בראשית לב ,ד( "ארצה שעיר שדה אדום".
)עפ״י בראשית רבה(
ועתידים ליפול ביד ישראל ,כאשר הרמז
הוא :ב' פעמים נזכר בתורה הביטוי
"וצא" ,עפ"י המסורה.
"וצא השדה" שנאמר כאן בדברי יצחק
לעשיו .ו"וצא הלחם בעמלק" )שמות יז ,ט(
שאמר משה ליהושע.
כלומר שהקב"ה ילחם בהם ,היינו דכתיב
"וצא הלחם בעמלק".
)עפ״י בעל-הטורים(

ארבעת הגלויות נזכרו כאן ועתידין ליפול

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 :

לזכות
החיילת בצבאות ה'

חיה מושקא בת אסתר שתחי'

לוטקין

לרפואה שלימה וקרובה בתוך שאר חולי עמו ישראל,
ומתוך הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

דבר מלך
  
    
    
    
   
   
   
    
  
   

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

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב נחמן שיחי' דבורהייס
לבוא הבן הת' אליעזר שיחי' בקשרי השידוכין
עם ב"ג אסתר שתחי' למשפחת גלייזר
יהא ביתם -בית נאמן בישראל ,מתוך הרחבה של זמן
הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות הרבי שליט"א
מלך המשיח תיכף ומיד ממש

נפלאות עכשיו

לומדים עניני גאולה
מאת הרב ש .בנימיני

נושא המשיח והגאולה הינו תכלית העבודה של עם-ישראל בקיום התורה ומצוות והיעד שאליו
מוליכים כל הדברים שקורים בעולם .וכמאמר רבי יוחנן בתלמוד 'לא נברא העולם אלא למשיח'.
ה"חפץ חיים" מגדיר את האמונה בביאת המשיח כ'עיקר כל העיקרים'.

גם אלוקים רוצה דירה

כתוב במדרש שהסיבה והמטרה של בריאת העולם
היא " -נתאווה הקדוש-ברוך-הוא להיות לו דירה
בתחתונים" .כלומר ,מטרת הבריאה היא מילוי 'תאוותו'
של הבורא ,שהעולם הנחות והגשמי שבו שוררת חשיכה
רוחנית ובו טוב ורע מעורבים ,יהיה 'דירה' לו יתברך,
מקום בו יוכל להרגיש 'בבית' .על פי זה רבנו הזקן כותב בספר ה'תניא':
"ונודע ,שימות המשיח  . .הם תכלית ושלמות בריאת העולם-הזה ,שלכך
נברא מתחילתו".
ואת זה עושה היהודי בעבודה הנקראת 'עבודת הבירורים' ,שעניינה הוא
לברר ולהפריד את הטוב המעורב והנסתר ברע באמצעות השימוש בעולם
לקדושה ,לקחת כל דבר )המותר בשימוש ע"פ חוקי התורה( ולהשתמש בו
לצורך קיום התורה והמצוות .על-ידי שימוש זה מביא הוא את אור השם
אל העולם החומרי ,ומאיר את חשכתו באור רוחני וזך.
כל מצווה שיהודי עושה וכל עניין בתורה שהוא לומד  -הוא נקודת אור
נוספת ,שמאירה את העולם ומכשירה אותו להיעשות 'דירה' ובית לבורא
העולם ,כאשר במשך הדורות 'הטוב' מצטבר  -וככל שהדורות מתקדמים,
מידת הטוב בעולם הולכת וגדלה .שכן זהו ההבדל בין הטוב לרע  -הרע
איננו מציאות אמיתית.

מתי כבר זה יקרה?
הגאולה באה בסיומה של 'עבודת הבירורים' כשכל הטוב הופרד מהרע.
זו היא איפוא תכלית כל חיינו וכל עבודתנו בקיום התורה ומצוותיה -
להאיר את העולם ולעשותו 'דירה' לו יתברך ,וכתוצאה מזה שיהודים
עסקו בתורה ובמצוות בכל רחבי העולם ,הם האירו וזיככו את העולם
והוא נעשה מוכשר לקראת תכליתו .בזכות עבודה זו תתמלא 'תאוותו' של
הקדוש-ברוך-הוא והוא יוכל להתגלות בעולם במלוא הדרו.
תוך-כדי העבודה אין רואים את הפעולה שהיא מחוללת בעולם ,ואת
האור האלוקי שמאיר בזכותה .אבל בימות המשיח ,לאחרי השלמת
העבודה הנעשית בזמן הגלות דווקא ,יאירו כל מעשיהם הטובים של כל
בני-ישראל שעשו בכל הדורות ,ויתגלה בורא העולם בעצמו ,ככתוב:
"ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר" .כל הבריאה
תראה ותכיר באמת האלוקית.

הפרוייקט הסתיים!
כאן אנחנו נכנסים לתמונה .בקיץ תנש"א ) (1991הודיע מלך המשיח
בעצמו – הרבי שליט"א מליובאוויטש ,כי 'הסתיימה העבודה' .וכפי
שהתבטא בתחילת חורף תשנ"ב ) (1991בפרשת נח" :העבודה דכללות
בני-ישראל במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות כדי לבוא
להשלימות דהגאולה  -נסתיימה ונשלמה" .כלומר ,כל מה שעם ישראל
היה צריך לעשות בשביל להגיע לתכלית כבר נעשה .הטוב הופרד כבר
מהרע ,והעולם מוכן לגאולה השלימה .ומוסיף ,שגם כאשר יהודי יודע
שהוא לא מתנהג תמיד כמו שצריך ,הרי זה עניין פרטי שלו ,אמנם צריך
לטפל בו ,אבל אין זה מעכב את העבודה המשותפת של כולנו שנדרשה
כדי להכין את העולם לגאולה .עבודה זו שנעשתה במשותף על-ידי כל
היהודים באלפי השנים האחרונות – הגיע לסיומה .כעת נותר רק לקבל
המשיח בתכל'ס.
מעובד ע״פ הספר יחי המלך המשיח

ברכה על גלגלים

בצהבת נגיפית מסוג  .Cמי שמכיר
חלק בלתי נפרד מתוכניית כינוס
יודע כי מדובר בבעיה לא פשוטה...
"ברוכים הבאים" המתקיים מידי
שנה ,לאחר חודש תשרי לקבלת פני
בעודו נוהג בכביש איילון הוא מקבל
השבים מהשהות אצל הרבי שליט"א
את הידיעה הלא-משמחת ,וברגע
מלך המשיח ב ,770-הוא נושא
הראשון פשוט חוטף הלם משתק.
"ויעקב הלך לדרכו".
שנות הציפיה הארוכות וההתרגשות
החגים,
ימי
מנהג חב"ד שבסיום
אותה חוו לאחרונה ,גרמו לו ,באותו
במוצאי שבת בראשית נשמעת
רגע לסובב את ההגה ולפנות לעבר
ההכרזה "ויעקב הלך לדרכו" ומרגע
המרפאה ,שם ממתינה לו רעייתו
זה ,מוטלת על כל אחד משימת
הזקוקה לעידוד לא פחות ממנו.
בעולם.
ה"הליכה" לצאת ולפעול
בעודו מתקדם לעבר תל-
מוקדשים
כך גם בכנס זה,
אביב ,על נתיבי איילון,
ע"י
דברים נרחבים,
הוא חלף במחלף קיבוץ
הדוברים הנכבדים ,למשימה
גלויות ,שם ניצבת תמונת
זו.
ענק של הרבי שליט"א מלך
המשיח ותחתיה הכיתוב:
אחד הדוברים בתחום זה,
"לברכת המשיח:
בכינוס האחרון שהתקיים
הרב עו״ד אלון עמר  ."1-900-508-770בעודו
בשבוע שעבר ,הוא הרב
נוהג ,הוא מקיש את
עו"ד אלון עמר ,המשמש
המספרים ומתחבר למוקד הברכות.
במסגרת עבודתו גם כעו"ד מטעם
הסנגוריה הציבורית כשאת עבודתו
לאחר הסבר קצר הוא שוטח בפני
הוא מנצל להפצת המעיינות:
המוקדנית את המקרה ,ומבקש
ממנה שתכניס בקשת ברכה לרבי
"יום-יומיים לפני כינוס זה ,הגעתי
שליט"א מלך המשיח באמצעות
כהרגלי לבית המשפט ,שם מתיר לי
ה'אגרות קודש'.
אחד מעובדי התחזוקה להשתמש
בחדרו כדי לזכות את באי בית
המוקדנית מציעה לו לקבל על עצמו
המשפט ,העו"דים והנאשמים בקיום
החלטה טובה ,ותוך כדי נסיעה הוא
מצוות תפילין.
מפרט את התחום בו יוסיף
בעז"ה בתורה ובמצוות
קיום "מבצע תפילין" זה,
בלי נדר.
הביא אותי לשאת כאן את
הדברים ולשתף את הקהל
לאחר אמירת "יחי אדננו"
במופת טרי שנחשפתי אליו.
מקריאה לו בטלפון את
התשובה שהכל בסדר
לחדר נכנסו ארבעה יהודים,
ו"יסיר דאגה מליבו".
סנגורים ,שהגיעו לצורך
עבודתם לבית המשפט ,בזה
"אספתי את אשתי ברכב,
אחר זה ,כשהם מפשילים
הוא מספר ,וסיפרתי לה
את שרוולם להנחת תפילין .השלט בנתיבי איילון את שעבר עלי ,אמרתי לה
שכעת אנו הולכים לבדיקה
בחדר נכח בדיוק עובד
חוזרת.
תחזוקה ,שבדרך כלל עובד בבית
משפט אחר.
הבדיקה העלתה כי אין זכר לצהבת!
כשראה את המחזה המרגש ,הוא
הרופא שנשאר ספקטי ,מיהר לומר
פנה לעברי ואמר" :אני חייב לספר
כי אין זו הוכחה ,ועלינו להגיע
לך סיפור על הרבי מלך המשיח
שוב בעוד חודשיים לבדיקה נוספת
שליט"א".
שתאשר כי אכן הממצאים נכונים.
מתברר שבמשך מספר שנים לא היו
כשהתקבלו התוצאות של הבדיקות
לו ולרעייתו ילדים ,עד שבחסדי
שעשינו לאחר חודשיים וגם שם
שמים ,לאחר ציפיה ממושכת הם
הוברר באופן ודאי כי אין שום
קיבלו סוף סוף בשורות טובות.
בעיה ,הרשתה לעצמה הרופאה
שערכה את הבדיקה לומר לנו:
בעודם ממתינים ללידה שתבוא
"מעולם לא ראיתי בעיניי דבר כזה
אי"ה הלכה רעייתו לבדיקה
 פשוט לא נשאר זכר ,כאילו לארפואית ,שם אמר לה הרופא" :לפני
הייתה מחלה מעולם"!
הממצאים אנו רואים שנדבקת


התודה והברכה
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מגלים פנים שלא כהלכה

עד שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,רחמנא-
לצלן ,ואומרים שעל פי תורה צריכים לגזול
קרקע ששייכת ליהודים וליתנה לגויים באומרם שצריך לעשות
זאת מפני פיקוח נפש  -בה בשעה שברור שזה בדיוק להיפך.
)ש"פ מקץ תשד"מ(

לכל המסייעים בארגון כנס "ברוכים הבאים" תשע"ב:

ובראשם :הרב ראובן שאער ,הרב עמית אטדגי,
הרב לוי ציק ,ר' שלמה חיים סימן טוב
הרב יצחק רחימי ,הרב חיים ציק ,הרב מנחם רווה ,הרב אריק
לוזון ,הרב בנצי פרישמן ,הרב יעקב ישראל ,הת' אהרון
פוגאטש ,הת' שניאור גלפמן ,הת' יוסף יצחק לוין

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

חשון פרק ליום

ו' כח הל' מקואות .פרק ח-י.

הל' טוען ונטען .פרק י.

ש' כט פרק יא .ספר נזיקין .הל' נזקי ממון .פרק א-ב.

פרק יא.

א' א פרק ג-ה.
ב' ב פרק ו-ח.
ג' ג פרק ט-יא.

פרק יב.

ד' ד פרק יב-יד.
ה' ה הל' גניבה .פרק א-ג.

פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
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מ 770-לחיי השליחות
למעלה מאלף וחמש מאות אנשים ,נשים וטף,
השתתפו בשבוע שעבר בהתוועדות הארצית
שאורגנה ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,בסימן "ברוכים הבאים מחצרות
קודשנו" לקבלת פני האורחים ששבו מחודש
תשרי אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.
לאולם "בראשית" בראשון לציון הגיעו ההמונים
מכל רחבי הארץ .על השולחנות ערוכים חולקה
ה"תשורה" שיצאה לאור לרגל האירוע.
המנחה הרב בנצי פרישמן ,פתח בדברים אודות
חשיבותו של הכינוס .את פרק התהלים של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,קרא הרב יעקב ברוכמן,
מירושלים ,והרב שלום קרויטורו הזמין את הרבי
שליט"א מלך המשיח לכינוס ,כנהוג.
הזמר החסידי ר' דוד סיטבון ,בליווי ר' עובד
מוניס ,משלימים את הכרזת ה"יחי" הנרגשת מפי
הקהל ,במחרוזת שירי משיח וגאולה.
 12חיילי צבאות ה' ,נציגי קהילות אנ"ש מכל
רחבי הארץ ,עולים להכרזת הפסוקים ,בהנחייתו
של הרב אלעזר פרץ ,מנהל "בית משיח" בנתניה.

השליחות  -של כל יהודי

פותחים ב"דבר מלכות" .הרב נועם ישראל הרפז,
משפיע בביתר עילית ,חוזר על שיחת הקודש
ומסיים בהקראת פסק הדין שהרבי שליט"א מלך
המשיח יתגלה תיכף ומיד.
הרב אברהם מייזליש ,משפיע בישיבת חב"ד
בראשל"צ מוסר פריסת שלום טריה מ,770-
ומעורר לקיום ההוראה הידועה לכתוב ולבשר
לרבי שליט"א מלך המשיח גם על בשורות
טובות תוך שהוא מקשר זאת לפרשת השבוע.
על מסכי הענק הפרושים לאורך קירות האולם,
עולים מראות קודש ,סיפור שמספר הרבי

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כל יהודי רוצה אלוקות

תקותי חזקה אשר בכל מקום שנמצא אינו מסיח
דעתו חס ושלום מתפקיד כל אחד ואחד מבני ישראל,
כדבר ]ה[משנה" ,אני נבראתי לשמש את קוני",
כמבואר בכמה מקומות שעבודה זו היא אורח חיים
יום יומי בדרך התורה והמצוה ,שבזה כלל גדול מיוסד
על ואהבת לרעך כמוך ,להשפיע על אנשי סביבתו,
שגם הם יתנהגו באופן האמור וכבר הבטיחו חז"ל
דברים היוצאין מן הלב נכנסים אל הלב של השומע,
ובפרט ועיקר הוא אשר בעצם כל אחד מבני ישראל
לבו ער הוא להקב"ה לתורתו ולמצותיו ,אלא שאצל
חלק מהם פנימיות לבבו מכוסה בשכבה של עפר טיט
וכו'
וכשמי שהוא מסייע להסיר השכבה ההעלם והסתר,

חלק מהקהל הרב

שליט"א מלך המשיח על הרבי הרש"ב ודאגתו
לבריאותו של אחד החסידים ,מתורגם ע"י מכון
לראות את מלכנו.

גאולה בעולם

הרב מנחם כהן ,רב קהילת אנ"ש "בית מנחם"
בבאר שבע ומחבר הספר החדש "הגאולה
והמצווה" ,נושא דברים אודות חשיבות "בית
משיח" ,770 ,בית חיינו.
לרגל השנה המיוחדת ,בה מציינים  100שנה
לאמירת המאמר "בשעה שהקדימו תרע"ב"
מוזמן הרב מרדכי רוטנשטיין ,משפיע בית כנסת
חב"ד ברמת גן ,המסביר כיצד אותם "המשכים"
מפורסמים של הרבי הרש"ב ,הינם נוגעים לכל
אחד בדורנו.
האות ניתן ,והקהל פורץ במעגלי ענק של שירה
ושמחה ,בניצוחו של הזמר דוד סיטבון .גם לאחר
סיום הנגינה ,לא פוסק הקהל מלשיר ולרקוד
"יחי אדוננו" במשך דקות ארוכות...
כנציג האורחים ששבו מחודש תשרי ,מוזמן הרב

גם זה הצריך לסיוע ,מסייע מפנימיות לבבו ,אם
בידיעתו או גם שלא בידיעתו,
וכמובן גם כן מהמבואר בארוכה בספר תניא קדישא,
בענין האהבה מסותרת שבלב כל ישראל אשר ירושה
היא לנו מאבותינו,
ועתה בפרט הזמן ,שאין לחכות בפעולות בהנוגע
להזולת עד שיגיע המשתדל הוא לשלימות שלו ,כי
אם צריכים הענינים להעשות בבת אחת ,ואדרבה כל
סוג פעולה מסייע להצלחת סוג השני ,וכנראה גם
במוחש,
וכיון שחי עתה חיים המיוסדים על משמעת וקבלת
עול ,בודאי שעושה קל וחומר בנפשו ,ומה בהנוגע
לפקודות בשר ודם כך ,על אחד כמה וכמה לפקודתו
של יוצר האדם הוא מלך מלכי המלכים הקב"ה.

מדליית הרבי שליט"א

המדליה הרשמית בהוצאה הממשלתית

פריט נדיר בהזדמנות

)מאגרת ו׳תתקסה(

קייה
אוננק
ית
או
זהב טהור!

במחיר
מציאה

מדליות ארד/כסף/זהב של הרבי שליט"א מלך המשיח
וכן דפי מזכרת ומעטפות יום ראשון
מיוחד :סידורי תהילת ה'  -כריכת עור עם המדליה
המצליח בע"מ 04-8622-442

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

יעקב לנצ'נר ,מנהל מרכז חב"ד בטלפון "נחייג
ונשמע" .נציג תלמידי התמימים שאלפים מתוכם
שהו בחודש תשרי ב ,770-הת' יוסף לייבמן
מישיבת חב"ד בראשל"צ ,מעביר את תחושות
התמימים בזעקה פשוטה להתגלות המליאה
תיכף ומיד.
"ויעקב הלך לדרכו"  -לעבודת השליחות.
סיפורים מעבודת השליחות ,מספר הרב עו"ד
אלון עמר ,המספר כיצד העולם מוכן ומצפה
להתגלות לעיני כל בשר.
על המסכים מוקרן כעת חלק נוסף משיחת
קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח ,המספר
על רב חובל שהושפע משאלתו של היהודי
היכן הוא ה"מזרח" ביאכטה ,מה שהשפיע עליו
לפרסם אלוקות בעולם .בהמשך לזה מוקרנים
ניגונים שונים מההתוועדויות במהלך השנים
כשהקהל מצטרף ומנגן יחד עם מראות הקודש,
כשכל אחד חש את עצמו ברגע זה ,מתוועד עם
הרבי שליט"א מלך המשיח ב.770-

לדרוש את ההתגלות

הרב זמרוני ציק ,יו"ר האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה ,נושא דברים בעניין
ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח ,ומשתף
את הקהל בתחושות מחודש תשרי בשנה זו.
הרב דוד נחשון יו"ר ניידות חב"ד וצבאות ה'
בארה"ק ,מדבר על השליחות היחידה ,לקראת
כינוס השלוחים העולמי שיתקיים ב.770-
האירוע ננעל במחרוזת שירים ,המלווים את
הקהל בדרכו ,רבים עוצרים בדוכני "יריד גאולה
ומשיח" ורוכשים מוצרים להפצת הגאולה.
עשרות נשארים להתוועדות חסידית לתוך
הלילה ,בדרישה לגאולה האמיתית והשלימה.

הפרעות קשב וריכוז/היפראקטיביות "...אני כבר לא סובל מקור
תודה לאל ,וגם הבן שלי שרצו לתת לו רטאלין ,ב"ה הוא רגוע וללא צורך
בתרופות אודות לטיפולך המסור" אליהו ג.
בעיות סכרת "...הקשבתי למה שייעצת לי ועכשיו איני צורך תרופות,
הסכרת מאוזנת וגם ירדתי במשקל" משה ל.
כאבי גב וברכיים מסיבות שונות "...אחרי שלושה טיפולים בחודש
נעלמה הבעיה לחלוטין" אילה ש.
"...לאחר שישה טיפולים לא היו צריכים לנתח את הברך" שלמה ד.
בעיות הורמונליות/פוריות וספיגה לקויה "...עשיתי בדיקות דם,
הברזל עלה ממש יפה וגם ה B-12-בסדר .בלוטת התריס התאזנה ואני
פחות עייפה .יש תוצאות מהטיפולים.
)לאחר כחצי שנה( ...ד"ר נברו התקשרתי להזמין
אותכם לברית ביום שישי הקרוב" עדנה ו.

