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רק כיבוש עזה
יביא לרגיעה

המוצא היחיד הוא ,כיבוש הרצועה מחדש ואחיזה ריבונית בה באופן של קבע .וכשהדבר לא נעשה
ביוזמתנו ,הרי שמתקיים בנו ״כופין אותו עד שיאמר רוצה אני״ .הם מאלצים אותנו לעשות את זה
הנושא המרכזי כרגע בחברה הישראלית הוא ללא האוייב ,אפילו לא אנשי חמאס!! ובוודאי שאין
ספק ,פעולת צה"ל בעזה .פעולה שנדרשה כבר
בכוונתה לגרום להעברת הריבונות ברצועה לידינו.
לפני שנים ובוודאי היה ביכולתה לחסוך הרבה
במקרה "הטוב" )לשיטת הממשלה( ,הפעולה
צער ויגון .בעיקרון ,עד כמה שניתן להתרשם
תגרום להעברת הרצועה לידי 'הפתח' )הערבים
מדיווחי התקשורת ,הרי שעוצמתה הראשונית
"הטובים" ,הדורשים רק את זכות השיבה לחיפה,
של הפעולה הייתה מרשימה .הפעילות האווירית
יפו ,רמלה ,לוד ורמת אביב.(...
הותירה תוצאות קשות של הרס מפקדות ,בתי
כנגד הנחה קלוקלת זו יש להתריע ולהזהיר .אם
מתקני
מלאכה לייצור קסאמים ,תחנות משטרה,
צה"ל לא יישאר כריבון יחיד בשטח ,השקט לא
אימונים וכדו' ובקיצור  -פגיעה בתשתיות.
ישמר .אם צה"ל יצא מהרצועה ,החזרה ל"שיגרת
אלא שבאופן מוזר לכאורה ,כל מאות תקיפות חיל טילים" היא רק שאלה של זמן.
האויר ,הפגיעות המדוייקות ,החימוש המתוחכם,
המציאות התת-אנושית והמעוותת ,הקלות
כל אלה לא הצליחו למנוע את המשך ירי הקסאמים ,היחסית בה ניתן לייצר קסאמים ,והשנאה
הפצמרי"ם וטילי הגראד אפילו ליום אחד!!!
העצומה עליה גדלה
האוכלוסיה ברצועה,
ירי הטילים נמשך ביום
של ַהנַ ח תפילין ונַ ֵצח את האוייב!
מבטיחים כי פעולה
השבת גם בעיצומה
צהלי"ת שמטרתה
"המתקפה הגדולה",
הרס תשתיות ,לא
ירי הטילים נמשך גם
תמגר את ירי הטילים.
ביום ראשון )למרות
"המתקפה הגדולה"(
הוראות משיח
וגם ביום שלאחריו...
כבר לפני שנים ,הזהיר
כאשר הטילים נעשים
הרבי שליט"א מלך
הרסניים יותר ,מגדילים
המשיח ,כי האוטונומיה
טווח ומכניסים ערים
הפלסטינית מהווה
נוספות למעגל האש.
סכנה וחובה לבטלה
התשובה לעובדה
מיידית .במונחים
מוזרה זו ,נעוצה
דהיום המשמעות
של
בהנחת היסוד
היא כיבוש הרצועה
חבורת השלטון ,מקבלי להנחת התפילין יש סגולה מיוחדת לנצחון על האוייב ,כמו שכתוב ״וראו כל מחדש ואחיזה ריבונית
ההחלטה על הפעולה
עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך״ )בתמונה :השבוע בגבול עזה( בה באופן של קבע.
אופיה ומגמתה.
וכשהדבר לא נעשה
ביוזמתנו ,הרי ש"כופין אותו עד שיאמר רוצה
תסמונת לבנון 2
אני" .הם מאלצים אותנו לעשות זאת.
התנהלות המהלכים הצבאיים עד כה ,מלמדת
זה הזמן לזרז איש את רעהו ,במילוי הוראות
על הנחת העבודה של מעצבי הפעולה ' -פעולת
הבטיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח :בדיקת
עונשין' כלפי יורי הטילים ומתקני העזר שלהם,
התפילין והמזוזות ,קביעת קופת צדקה בקיר כל
וכהגדרת סגן הרמטכ"ל  -השמדת המבנים!!!
חדר מחדרי הבית ,נשיאת חת"ת וקופת צדקה
בהחלט שאין מדובר
בכל רכב ורישום לאות בספר תורה .הוראות,
במבצע צבאי כולל,
שסגולתם גם לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
אלא כפעולה מוגבלת
שלא נועדה להשמדת בפועל ממש ,תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
שמירה ,הגנה והצלה
מוקדי חב"ד פועלים בימים אלה,
בצורה מוגברת ,להפצת עשרת המבצעים
שנודעו בסגולתם לשמירה ,הגנה והצלה.
במסגרת הפעילות נפתחו דוכני הנחות
תפילין ,חלוקת ערכות נרות שבת ועוד.
ניתן להשיג עלונים בטל'.077-5123770 :

אלפים בערב בתי חב״ד
שלושת אלפים איש ממקורבי בתי
חב"ד הודו ואחרים ,השתתפו במוצאי
שבת האחרונה בערב אחדות נפלא
ב'האנגר  '11בתל אביב ,לזכר הנרצחים
הי"ד בבית חב"ד בומביי ולתת תמיכה
בפעילות חב"ד בהודו .את האירוע יזם,
יו"ר אגודת הידידים של בתי חב"ד
בהודו הרב שלמה קאליש .האנשים
והאמנים לא רצו לעזוב את המקום,
והארוע שאמור היה להסתיים ב10:30-
נמשך עד לאחר חצות הלילה ,כשביציאה
חתמו המשתתפים על התחייבות
להוספה בתורה ומצוות בלי נדר.

תפילה לגאולה
בעז"ה בליל עשרה בטבת תתקיים
תפילה המונית בציונו של יהושע בן נון
בכפר 'כפ'ל חארס' )תמנת חרס( מול
אריאל ,הכניסה לציון תתקיים בשעות
 12-3לפנות בוקר מהחניון בכניסה לכפר.
לפרטים' :יסוד עולם' .02-582-7827 -
פעילות חב"ד במקום.050-770-5620 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

מתי אפשר לחיות כמו שצריך
מעט ,הפוך מהמציאות שאנשים לא מאריכים
ימים כל כך ,שבגללה תמה פרעה על זקנותו
של יעקב ושאלו "כמה ימי שני חייך"?
לכאורה ניתן לומר ,ש"מעט" הוא ביחס לשנות
חיי אבותיו ,אברהם ויצחק שחיו יותר ,כמו
שכתוב לאחרי זה "ולא השיגו את ימי שני חיי
אבותי".
אבל ,מפירוש רש"י "ולא השיגו בטובה",
משמע שיעקב משוה את שנות חייו לחיי
אבותיו רק לעניין זה שהיו "רעים" ולא לשאלה

כאשר יעקב אבינו נפגש עם פרעה בבואו
מצרימה ,הוא נשאל ע"י פרעה" :כמה ימי שני
חייך?" עונה לו על כך יעקב" :ימי שני מגורי
שלושים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני
חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי
מגוריהם"  -ולכאורה תשובה זו תמוהה:
א( כשפרעה שומע מיעקב את מספר ימי שני
חייו ,הוא יכול להעריך זאת בעצמו ,האם רב
הוא או מעט ,ואין צורך שיעקב יודיע זאת.
ב( תמיהה חזקה עוד יותר היא ,שמענה יעקב
שמספר ימי שני חייו" ,מאת ושלושים שנה",
הוא "מעט" ,הם לא רק מיותרים ,אלא גם היפך
המציאות לכאורה ,שהרי הם יתרים בעשר
שנים על שלימות מספר שנות חיי האדם ,כפי
שנקבע בזמן המבול "והיו ימיו מאה ועשרים
שנה".

האם היו "מעט" .ומכאן שכוונת יעקב להודיע
לפרעה ש 130-שנותיו עצמם ,הם "מעט" ולא
רק ביחס לשנות אבותיו.

קצת או הרבה

מעט באיכות

שאלה זו מתחזקת יותר לפי המבואר
במפרשים ,שפרעה שאל את יעקב "כמה ימי
שני חייך" ,מפני ש"זרקה בו שיבה והיה נראה
זקן מאד ופרעה תמה על זקנותו כי אין רוב
אנשי זמנו מאריכים ימים כל כך שכבר קצרו
שנותם" ,ולפי זה תמוה עוד יותר ,שיעקב
משיבו שימי שני חייו ,מאה ושלושים שנה ,הם

בהם את העניין של "בא בימים" הוא  -כיון
שענינו של יעקב הוא עניין הגאולה ,ומשנולד
יוסף היה מוכן לחזור מבית לבן לארץ מגורי
אביו ,לישב בשלוה )של זמן הגאולה( ,הרי כל
זמן שעדיין לא באה הגאולה בפועל ,נחשבו
אצלו ימי שנות חייו "מעט" ,ימים חסרים ,כיון
שחסר בהם העיקר )הגאולה(.
וענין זה הודיע יעקב לפרעה  -שלא יטעה
לחשוב שיעקב ובניו יסתפקו בכך שיושיבום
"בארץ מצרים במיטב הארץ'' ויתנו להם "את
חלב הארץ' ,כיון שהעיקר אצלם הוא עניין
הגאולה.

העיקר חסר

והביאור בזה  -שכוונת יעקב באומרו "ימי
שני מגורי  . .מעט" הוא באיכות ,כלומר ,אף
שבכמות רבים הם ,מועטים הם באיכות,
להיותם ימים חסרים ,וזאת מפני החסרון
בטובה ,ויתירה מזה ,ש"רעים היו".
וההסבר לכך ש 130-שנות חיי יעקב לא היה

ובמילא ,גם ישיבתם במצרים משך זמן אינה
אלא לצורך שלימות הגאולה ,כיון שע"י הבירור
דמצרים ,בזה ש"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע
עשרה שנה" ,תהיה הגאולה .וכהבטחת ה'
ליעקב "אנוכי אעלך גם עלה" ,שבזה נכללת גם
העליה של הגאולה האמיתית והשלמה ,באופן
נעלה יותר ,בתכלית השלימות ,ואז יהיה "ויחי
יעקב" בחיים נצחיים.
וכיון שנוסף לכך שדורנו זה הוא דור הראשון
של הגאולה ,התחלת הגאולה ,נמצאים אנו
בימי סגולה השייכים להגאולה ,יש להוסיף
מיום ליום בהעניינים המביאים את הגאולה
בפועל ובגלוי .ומהם :חיזוק האמונה התשוקה
והציפיה לביאת המשיח ,עד כדי כך ,שנרגש
אצל האדם שכל זמן שמשיח צדקנו עדיין לא
בא בפועל ובגלוי ,העיקר חסר  -עדי הגאולה
האמיתית והשלמה בפועל ובגלוי ממש.
)על-פי שיחות פרשת מקץ ה׳תשנ״ב(

לוח השבת

פרשת ויגש
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:12
תל-אביב 4:26
4:15
חיפה
באר-שבע 4:30
ניו-יורק 4:22

מוצש"ק

5:28
5:29
5:27
5:31
5:26

 :‰¯ËÙ‰ויהי דבר ה' אלי – מקדשי
בתוכם לעולם(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ) .
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

אימיילsichat@hageula.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

ויגש
ויגש אליו יהודה ...ידבר נא עבדך
)בראשית מד ,יח(
דבר באוזני אדוני
יהודה נוהג באומץ לב בלתי רגיל .יוסף
כבא-כחו של פרעה ,שולט בכל מצרים
ובלעדו לא רשאי איש להרים "את ידו
ואת רגלו" .פרעה "מושל בכיפה"  -ראש
מעצמת-על ,לה כפופים שאר הארצות,
ויוסף הוא "כמוך כפרעה" ,למרות
כל זאת ,יהודה )למרות שלא ידע כי
מדובר ביוסף( לא מתפעל מכך ומבלי
לבקש רשות הוא ניגש ליוסף ובהגשה
של תוקף ומדבר עימו "קשות".
מהנהגה זו ירשו בני ישראל את התוקף
התיישבותם במצרים ,כך שהם לא יהיו
תחת שליטת מצרים ,אלא אדרבא:
"ויאחזו בה ויפרו וירבו במאוד"
)בראשית מז ,כז( .

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 הגאולה www.hageula.com

כולל "הדר התמימים"
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
שד' העצמאות  ,67טל'077-9122-770 :

שיעורים מידי יום

בגמרא ,הלכה ומאמרי חסידות
כל יום מהשעה 11:00 :עד 14:00
בימי ג'  -ד' גם בערב7:00 - 8:00 :

תוקף זה הוא המביא לנאמר בהפטרה
)יחזקאל לז ,כה(" :ודוד עבדי נשיא להם
לעולם" בגאולה האמיתית והשלמה.
)התוועדות ז׳ טבת ה׳תשנ״ב(

ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים
נושאים מטוב מצרים )בראשית מה ,כג(
"מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת
זקנים נוחה הימנו" )רש"י(
יוסף שולח ליעקב אביו יין ישן דווקא,
כדי להראות לאביו את גודל בטחונו
בה' .במשך כ"ב השנים בהם היה
במצרים ,יוסף אכן לא שותה יין )בגין
צערו על הפירוד( ,אך הדבר לא מונעו
מלהכין יין ולשומרו במשך זמן כה
ממושך )עד שנעשה ליין ישן( מתוך
בטחון גמור כי הוא עתיד עוד להפגש
עם אביו ואחיו.
)מעיין חיי(

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
ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ
‰ÊÓ „ÂÓÈÏ‰ Ì‚ Ô·ÂÓ ÍÎÓ
ÌÈ‚‰˙Ó˘ ‰Ê È„È ÏÚ :Â¯Â„Ï
·‡ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ" Ï˘ ÔÙÂ
ÈÈÚ· ÌÈ‡¯Ó˘ ,"‰„Â‰È
-ÏÚ·‰Â Û˜Â˙‰ ˙‡ ˙Â„‰È
,È„Â‰È Â˙ÂÈ‰· ˙ÂÈ˙·‰
˘"·˘·‡¯· Ï‡¯˘È ÏÈ
‡È·Ó ‡ÙÂ‚ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏÂÚ‰
‡˙ Ì‰Ï ‡È˘ È„·Ú „Â„Â"‰
."ÌÏÂÚÏ

)(·"˘˙ ˘‚ÈÂ Ù"˘ ˙ÁÈ˘Ó

ברכת מזל טוב
לחתן הת' מנחם מענדל דוד שיחי' לדיוב
לרגל בואו בקשרי השידוכין

עם ב"ג שטערנא שרה תחי' אושקי
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך והרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלמה

נפלאות עכשיו

יין מלכות
משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
במהלך פעולות ומלחמות קודמות ,הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי:

להמשיך בפעולה עד תום

רק סיום הפעולה בשלימותה ,באופן שיובטח
בטחונם ושלומם של כל היהודים הנמצאים
בארץ הקודש  -יכולה להצדיק את הקרבנות
שנפלו למען פעולה זו ה'-יקום-דמם ,שכל
אחד מהם הוא "עולם מלא" ,ופיקוח נפשו של
כל אחד מהם דוחה את כל התורה כולה ,ולכן,
מאחר שהיה הכרח לערוך פעולה זו כדי להבטיח
את בטחונם ושלומם של היהודים בארץ הקודש ,מוכרחים לסיים את
הפעולה בשלימותה ,כדי להצדיק  -עד כמה שאפשר  -את הקרבנות
שנפלו ובפרט שעל-ידי-זה ימנעו קרבנות נוספים ,שלא תאבד עוד
אפילו נפש אחת מישראל ,שהיא "עולם מלא".
)משיחות כ״ב סיון ,ג׳ ז׳ תמוז תשמ״ב מוגה(

מסירת השטחים הביאה למלחמה

"לדעת המומחים בעניני ביטחון  -הנה כדי להבטיח )בדרך הטבע(
את ביטחונה של ארץ ישראל ובטחונם של בני-ישראל הדרים עליה,
בהכרח לסיים את מבצע "שלום הגליל" בשלימות ,ולא להשאיר את
הפעולה באמצע ,כי בהעדר סיום הפעולה " -והיה אשר תותירו מהם
לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידכם" . .
וכפי שראו בפועל בפעמים הקודמות  -שכאשר לא סיימו את הפעולה
בשלימות ,הנה לא זו בלבד שהדבר לא הביא למנוחה ושלום ,אלא
אדרבה העדר סיום הפעולה גרם למלחמה נוספת לאחרי כמה שנים,
וגם בינתיים לא היה מצב של מנוחה ושלום ,כי היו פעולות חבלה על-
ידי מחבלים וכיוצא-בזה ,זאת אומרת שהעדר סיום הפעולה )בפעמים
הקודמות( גרם לקורבנות נוספים ,שכל אחד מהם הוא "עולם מלא".
נשיא ארצות-הברית עזב את "עיר הבירה" למשך עשרה ימים ,וזו
היתה הזדמנות טובה לסיים את מבצע "שלום הגליל" ,ללא כל לחץ
מצד ארה"ב  -כי למרות שכולם יודעים שגם כאשר נמצאים במקום
אחר יכולים לדבר ולהפעיל לחץ על-ידי הטלפון )ולא רק שיכולים
לדבר אלא מדברים בפועל ,ויודעים את כל הנעשה( ,אף-על-פי-
כן ב"עלמא דשיקרא" יכולים להסתפק ב"תירוץ" שהיות ואינו נמצא
במקומו  -אינו יודע מה נעשה בדיוק ,וכאשר יבוא למקומו )לאחרי
עשרה ימים( יעשה סוף לדבר".
ולכן ,במשך עשרה ימים אלו יכלו לסיים את המבצע בשלימותו,
ולהסיר לגמרי את הסכנה )בדרך הטבע( המאיימת על ביטחונם של
יהודי ארץ ישראל .וכל זה אפילו מבלי להתחשב בניסים הגלויים
שראו אנשי הצבא ,היינו אפילו בדרך הטבע יכלו לסיים זאת במשך
עשרה ימים! ובפרט כאשר ראו  -החל מהיום הראשון  -שזהו ניצחון
שלמעלה מדרך הטבע לגמרי )כפי שאמרו אנשי הצבא( ,הרי בודאי
שהיו יכולים לסיים זאת בפחות מעשרה ימים .ואף-על-פי-כן ,לא
סיימו עדיין את כל הפעולה  -בגלל אותם 'מדינאים' המתנגדים לכך
וכתוצאה מזה  -ישנם עתה קשיים נוספים וקרבנות נוספים רחמנא
ליצלן!"
והטענה הידועה שעל-ידי "הסכם השלום" מנעו עתה חזית נוספת..
 הרי אדרבה :אם היו עומדים בתוקף שלא להחזיר ענינים אלו ...לאהיו צריכים להלחם עתה בלבנון!
וכמדובר כמה-פעמים  -כדי למנוע מלחמה על-פי דרך הטבע ,הרי
זה דוקא על-ידי-זה שמטילים אימה ופחד על הצד שכנגד שיפחד
לצאת במלחמה; מה-שאין-כן כאשר נותנים לו את  . .השטחים
הבטחוניים ,הרי הוא רואה שמפחדים ממנו ,ועל-ידי-זה 'מגרים'
)משיחת ג׳ תמוז תשמ״ב(
אותו עוד יותר!"
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד ,6132 .צפת | טל' 050-875-4616

לא לעצור באמצע

בפועל  -היו "רודפי שלום" )אלו הרודפים
ומרחיקים את השלום (...שהתערבו עם
שיקולים פוליטים של נשיאת חן בעיני הגוי ,ולא אפשרו
להכנס לתוך ביירות כדי לסיים את הפעולה ,וגרמו לעצור
באמצע הפעולה...

)ש"פ מקץ תשד"מ(

"תפילין שבראש כנגד המוח"
כל סיפור נס ,המגיע אלינו
להשפיע על המצב מהאפיק
את
מגלים
מפתיע ומרגש ,כשאנו
הרוחני ,ולעזור לבנם.
ההשגחה העליונה העומדת לצידו.
הם שמעו ,ביקשו ממני פרטים,
אך כשאת הסיפור מספר רופא
וקיבלו על עצמם להוסיף במעשים
מנהל מחלקה בכירר ,הדבר מקבל
טובים ,האמא תדליק נרות שבת
תוקף מיוחד..
קודש ,בעוד האב מקבל על עצמו
מנהל
סורקין,
פטריק
פרופסור
להשתדל להניח תפילין מידי יום.
מחלקת טיפול נמרץ ,בבית
אלא שלאחר מספר ימים הם פנו
הרפואה ע"ש איכילוב בתל אביב,
אלי שוב" :ניסינו לפעול כעצתך,
אשר בצמוד לאחריותו הרפואית,
אבל איננו רואים שום תוצאות"...
אינו מסתיר את עובדת היותו
חסיד חב"ד.
"אולי תניחו לו עצמו תפילין"
הצעתי" .למי? לבן?" "כן".
באחד הימים ,הובא למחלקתו,
בחור צעיר במצב קשה לאחר
"להניח תפילין למי ששוכב דומם
תאונת דרכים קשה.
ולא זז מאומה?"
מיד לאחר התאונה ,הבחור אושפז
"מדוע לא .למעשה הוא אדם חי,
באחד מבתי הרפואה ,שם עבר
ואין שום בעיה להניח לו תפילין.
ניתוח לניקוז הדם שהצטבר
אני בטוח שזה יכול רק לעזור לו"
במוחו בעקבות דימום .אלא
השבתי.
שלאחר הניתוח ,עם תפוגת חומרי
לשמוע את הדברים יוצאים מפי
ההרדמה ,התברר כי הוא אינו
ראש המחלקה ,כנראה עשה להם
מתעורר.
משהו ,ולמרות הספיקות שכנראה
ארוכה,
די
תקופה
נמשך
מצב זה
נותרו בקרבם ,הם החליטו לעשות
כשהוא מועבר בין בתי רפואה
זאת.
שונים המנסים לגרום
שבוע חלף ,ושוב
לו להתעורר ,אך ללא
פגשתי את האב,
הצלחה.
הפעם הוא נראה היה
וכך במצב זה של
נרגש לגמרי" .בכל
"תרדמת" הוא הגיע
פעם שאני מניח לו
למחלקת טיפול נמרץ
תפילין ,אני מבחין
באחריותו של פרופ'
באיזו תזוזה ,פקיחת
סורקין ,בבית הרפואה
עין ,או עווית בפנים"
פרופ׳ פטריק סורקין
"איכילוב".
אתה חייב להכנס
לראות זאת.
"כאב לי במיוחד לראות את בני
משפחותו ,מספר פרופ' סורקין.
למרות שבאותם ימים ,החולים
ראיתי אותם עומדים ליד מיטתו
שהו בחדר מבודד ,עקב מקרה
במשך ימים ארוכים ,ללא שתרשם
של חיידק שנתגלה אצל אחד
שום התקדמות.
המטופלים ,הוא ,הצליח למשוך
אותי ברוב התרגשותו לתוך החדר,
מבחינה רפואית ,השתדלנו לעשות
על מנת שאראה את המטופל במו
את המקסימום ,אבל זה אחד
עיני.
מאותם מקרים ,בהם לרפואה אין
למעשה ,מה לעשות בפועל ,ונדרש
והנס לא פסק כאן .לאחר
נס על-טבעי שיעורר את הבחור
שבוע ,הוא כבר הועבר למחלקה
מהשינה הלא-טבעית בה הוא
מתקדמת יותר ,כשהוא כבר
שקע.
ער לחלוטין .כעבור תקופה לא
ארוכה ,הוא שוחרר לביתו ,כשהוא
הסברתי זאת ,בשיחה שקיימתי
הולך על רגליו ,בהכרה מלאה
עם ההורים" .אבל ,הוספתי,
וללא כל "רושם" מאותה תרדמת.
יש משהו שדווקא אתם יכולים
לעשות"...
ההורים הודו ,כי אכן הרפואה
נמצאה ב"ה ,דווקא במחלקה
הם הופתעו וביקשו ממני פרטים,
אצלינו ,אך לא מהכיוון שחשבו.
הסברתי להם כי בהוספת קיום
של התורה והמצוות הם יכולים

פדיון שבויים
בקשת עזרה דחופה עבור א' מאנ"ש שנקלע
לבעיה משפטית קשה שלא באשמתו ,וזקוקים
לעזרה כספית כדי להושיעו!
תרומות ניתן לשלוח לרב יעקב זלוף ,בית כנסת
באר חיה ,בר אילן  1נתניה ,או לעו"ד אורי רודני,
רח' שמואל הנציב  42א נתניה טל'052-379-5434 :

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם

היומי טבת פרק ליום

הל' טומאת מת פרק ה

ו' ו

פרקים כא-כג

ש' ז

פרקים כד-כה ,הל' פרק אדומה ,פרק א

פרק ו

א' ח

פרקים ב-ד

פרק ז

ב' ט

פרקים ה-ז

פרק ח

ג' י

פרקים ח-י

ד' יא פרקים יא-יג
ה' יב פרקים יד-טו ,הל' טומאת צרעת ,פרק א

הל' שאלה
ופקדון

הל' מלוה ולווה ,פרק א
פרק ב
פרק ג

משיח  -בכל בית יהודי
יום ה' טבת שחל השבוע ,נחשב ל"חג הספרים
החסידי" .בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי
בארצות הברית לפני  21שנה ,בדיון על עתיד
ספרייתו של הרבי שליט"א מלך המשיח .ביום
זה ,נפסק ,כי הספרייה ותכולתה ישארו ב,770-
בית משיח בניו יורק ,ואין לאיש אחר בעלות
עליהם.
מיני אז ,מקפידים המוני חסידי חב"ד ,להשתדל
ולהוסיף ביום זה ,ברכישת ספרים חדשים.
כהוספה על הקיימים בבית ,כחלק ממבצע "בית
מלא ספרים"  -אחד מעשרת המבצעים עליהם
הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח לאחר מלחמת
יום הכיפורים.
זה העיתוי המתאים להפנות זרקור לעבר אחד
מרבי המכר של השנה האחרונה -האלבום משיח
 תמונות ורגעים ,שיצא לאור על ידי ממש.ב 250-עמודי הכרומו של אלבום 'משיח תמונות
ורגעים' ניתן לראות ,כמעט בכל רגע במחיצת
הרבי מלך המשיח שליט"א .החל מרגעי שמחה
והתעוררות ועד לנתינת מטבע בקופת צדקה
ועוד רגעים הקטנים.
במאות התמונות מגלה הקורא טפח ,מהמסירות
והדביקות של הרבי שליט"א מלך המשיח לצאן
מרעיתו ולכלל ישראל .הנהגתו מקבלת אור
חדש כשרואים את גלריית האישים המכובדת
המשחרת לפתחו ,המוצגים באלבום לצד מילות
הסבר על הרקע לפגישתם.

עבודה מקצועית
בחירת התמונות נעשתה על ידי עורך האלבום
הרב אסף פרומר .כשההחלטות מתקבלות
יחד עם איש המקצוע ,מנהל סטודיו 'זה' רונן
מזרחי .למרות שאינו נמנה במוצהר כחסיד,
הצליח להגיש לקורא בצורה מוחשית את

בסופו של דבר נבחרו מאות תמונות יחודיות
שלאחר מכן היה צורך לאגד את התמונות
לפרקים המחלקים את האלבום לנושאים שונים,
כדי שכל תמונה תקבל את המקום הראוי לה
ותביא לקורא את התחושה הקרובה ככל האפשר
של אותו רגע מסויים.

יותר מתמונה ואלף מילים

האלבום משיח  -רגעים ותמונות )צילום :ארהלה(

הפסיפס המיוחד המשולב אצל הרבי מלך
המשיח שליט"א מדמותו האישית-האבהית
ועד מנהיגותו האצילית של צדיק הדור .העבודה
נמשכה במשך תקופה ארוכה ,במהלכה נבחרו
מאות התמונות שנכללו באלבום ,מבין עשרות
ומאות אלפי התמונות .במלאכה מורכבת נבחרו
בקפידה תמונות מתאימות כדי לתאר כל רגע
וכל זווית .החל מהתפילה במחיצתו ,אירועים
ב ,770-קבלת קהל וחלוקת 'כוס של ברכה'.

להתחבר לרגעים המיוחדים
פרק נוסף שהוקדש לו מקום של כבוד באלבום
הוא חגי ישראל סביב מעגל השנה ,המוגשים
בשלל תמונות מבית חיינו ,בהם נראה הרבי מלך
המשיח שליט"א מראשית שנה ועד אחריתה.
בשיחה עם עורכי האלבום הם מספרים ,כי
החלק הקשה במיוחד הוקדש לבחירת התמונות,
בעבודה מאומצת יחד עם הצוות המקצועי.

"אפשר לדבר עם אנשים רבות ולספר להם על
גדולתו של הרבי מלך המשיח שליט"א ,אומר
אוהד בר סלע מעורכי האלבום ,אולם כשיהודי
רואה את התמונות ,את אותם רגעים במחיצתו
הקדושה ,זה משהו שונה לגמרי .תמונה אחת של
הענקת מטבע צדקה לילדה בת  3גורמת ליהודי
להרגיש יותר מכל ,את הקירבה של הנשיא לכל
יהודי".
לצד מאות התמונות שעוצבו בסגנון יחודי
ומעורר כבוד ,כולל הספר פרקי מבוא המביאים
אל הקורא את עולמה של חב"ד והרבי שליט"א
מלך המשיח .פרקי המבוא עוסקים בקרקע
שעליה נבנה מפעל השלוחים – עד למבצע
העיקרי של קבלת פני משיח.
בשער האלבום מוצגים לקורא שתי נקודות
שונות :האחת של מנהיג יהודי ששועי עולם
ומדינאים שוחרים לפתחו ,והשנייה של צדיק
גדול בתורה העוסק בלימוד תורה ומחבר עשרות
ספרים בכל רובדיה" .עכשיו הגיע הזמן לספר
כי מדובר באותו אדם :הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א" ,נכתב לסיום.
האלבום מחולק לשתיים עשרה פרקים שונים,
ומופיע במתכונת עברית ואנגלית .ניתן להשיג
בחנויות וברשתות הספרים הגדולות.
לפרטים נוספים או להזמנות ניתן לפנות למרכז
ההפצה ממש.077-5123-770 :

ה' טבת של
מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

צדקה  -סגולה לפרנסה
כותב אודות מצב הדחוק בפרנסה.
וכבר כתבתי לכמה ,שבאם היו מתרגלים לבשר
טובות ולכתוב מזה לעתים תכופות ,היו ממעטים או
גם כלל לא לבוא בכתובים בהתקרבות ובהתקשרות
ע"י כתיבה על אודות היפך בשורות טובות ,וק"ל.
ובכל אופן ידועה העצה היעוצה להרבות בצדקה,
ועד כמה שלא יהיה קשה ,להרבות על כל פנים
בפרוטות אחדות יותר ,מהרגלו בזה בעבר ,ומהזמנים
המסוגלים לזה ,הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר.
ועוד והוא העיקר להתחזק בבטחון בהשם יתברך
הזן ומפרנס לכל בטוב בחן ובחסד וברחמים ,ובפרט

על פי המובן בענין דהשגחה פרטית ,ונתבאר הענין
בתורת החסידות שהוא על כל אחד ואחת ולפרטי
פרטיו ,וידוע פתגם הנפלא של כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר )נדפס בהיום יום ,כ"ח חשון( שזהו
משלים הכוונה העליונה ,עיין שם ,וחוזק בטחון
מוסיף עוד יותר בהנ"ל.
)מאגרת ז׳צ(

צדקה לפני התפילה
כיון שמזכיר שנוהג אביו מנהג טוב להפריש לצדקה
בויברך דוד ,אשר יסודו בכתבי האריז"ל ובכ"מ ,בטח
ימשיך במנהג טוב האמור גם עתה ,שגם זה נכלל
בהפרשה לצדקה לפני התפלה ,שעיקר ענינה זוהי
שמונה-עשרה ,אלא שיש לומר להוסיף על האמור
גם לפני התחלת כל התפלה .וק"ל.

חוגגים אירוע?

יצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!
052-623-7708

)גם מהשירות ,גם מהמחיר(

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

)מאגרת ז׳צט(

קדמי
ביטוחים

ממש

משיח  -תמונות ורגעים ,נביא מקרבך ,אוצרות מלך  -הקהל,
דבר מלכות  -תוכן וסיכום ,שיחות קודש תשנ"ב ) 2כרכים(,
זורע צדקות ,תורת הגאולה ,רק משאלה אחת ,דבר מלכות עם
פיענוחים ) 5כרכים( ,מעלתן של ישראל ,בית חיינו ) 5כרכים(,
נפלאות עכשיו א' ו-ב' ,ברכון שמחת הגאולה

.

מבצע הפצה ענק ,על כל הספרים בממש
מה' טבת ועד לכ"ד טבת ה'תשס"ט
הנחות מיוחדות

משלוחים חינם!

להזמנות מרכז ההפצה  -ממש077-5123-770 :
www.mamesh.org

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

בהנהלת צחי קדמי

מייצגים את כל חברות הביטוחים בארץ
בת נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר
שירות בכל הארץ

מתקשרים
ומרוויחים

כל ענפי הביטוח R :רכב  Rדירה  Rעסקים  Rחיים

03-5017702

