ב"ה
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ערב שבת קודש פרשת ויחי ,י"ג טבת ה'תשס"ט )(9.1.09

ה מ ש י ח
"ה ְק ֵהל"
שנת ַ

730
66 7

זה הזמן להפעלת
הנשק הסודי !
סגולת כוחו הצבאי של עם ישראל להשבית אוייב ומתנקם ,אילו הם כינוסי ילדי ישראל חיילי צבאות
השם ,בהם ילמדו תורה ,יתנו צדקה ויזעקו לגאולה האמיתית והשלימה ע״י הרבי שליט״א מלך המשיח

צריך לחיות עם הזמן ,זו פרשת השבוע המביאה
מעזה ,לא רק שלא סיפקו את הסחורה ,אלא הביאו
לירי פלסטיני בלתי פוסק של קסאמים ושאר מרעין
עימה את ברכות יעקב אבינו לכל אחד ואחד מי"ב
בישין ,ולהכנסת מליון תושבי הנגב למקלטים ,יודו
השבטים .אלא שיחד עם ברכתו לכל שבט בפני
מעצבי מדיניות הבטחון ,כי הייתה זו טעות מעיקרה
עצמו ,הוא כוללם יחד ומעניק את כל הברכות לכל
ובהזדמנות הראשונה היא תתוקן .אלא שבמקום
אחד ואחד מהם ,וכביאור חז"ל על הפסוק "איש
לנצל את ההזדמנות ולצאת למהלך צבאי שימוטט
אשר כברכתו ברך אותם" :מדוע נאמר "ברך אותם"
את האוייב הפלסטיני ויביא לשקט ולרגיעה לאורך
ולא כמתבקש "ברך אותו" לשון יחיד? אלא "לפי
שנים ,ע"י כיבוש מחדש של כל רצועת עזה ,כאשר
שנתן ליהודה גבורת ארי ,ולבנימין חטיפתו של זאב,
ולנפתלי קלותה של איילה ,יכול שלא כללן כולם בכל מבחינתנו אין כל דרך אחרת !!! במקום זה ,נקבע
מהלך שכבר בתחילתו לקה בתיסמונת "מלחמת
הברכות ? תלמוד לומר "ברך אותם".
לבנון השניה" והמשכו בלמעלה מעשרה ימי לחימה,
מכאן שלכל יהודי יש את מעלותיו של כל שבט
מעיד כי אלו פני
מי"ב השבטים ואין
הדברים.
תמיכה וזעקה לגאולה
הדבר תלוי אלא ברצונו
לגלותם .בפרט בימים
טוב לכולם
אלה בהם אנו נדרשים
כל הישג צבאי שלנו ,אם
הן לגבורתו של יהודה:
הוא יותיר את השלטון
"ידך בעורף אוייביך"
בידי הפלסטינים ,לא
כמו גם לגבורתו של
יוכל למנוע שיקום
יששכר "ויהי למס עובד"
מהיר של יכולת הטירור
כפירוש רש"י" :ויט
שלהם .יכולת זו לא
שכמו לסבול מלחמות,
תמחק מהאוויר ,לא
ולכבוש מחוזות ,שהם
מהפצצת התשתיות
יושבים על הספר ,ויהיה
)שבנייתם מחדש כבר
האוייב כבוש תחתיו
מובטחת( וגם לא
למס עובד" .כמו גם
מתפיסת פאתי עזה.
לגבורתו של דן אשר
"ידין עמו"" :ינקום נקמת בהפגנת ענק שנערכה השבוע באוסטרליה ,כתמיכה בפעולות החיילים האופציה היחידה לשקט
ברצועת עזה ,הניפו המשתתפים שלטים ל״שלימות הארץ״ ודגלי משיח .ולרגיעה לשני הצדדים!
עמו מפלישתים".
היא אך ורק כיבוש
מחדש של כל רצועת עזה ,פירוקה המוחלט של
ועכשיו לכיבוש ״עזה תחילה״
הרשות הפלסטינית ובניית התיישבות יהודית בכל
עם חתימת "הסכם אוסלו" הארור והמשכו ביציאת
שטחי הרצועה .כל החלטה מבצעית אחרת ,אינה
צה"ל מ"עזה תחילה" ,טענה הממשלה הזמנית דאז,
כי ההסכמים ומימושם יביאו לרגיעה ולשקט בטחוני .אלא אשלייה מסוכנת שחייבים לבטלה.
במושגים אלה השתמש גם מי שהיה אחראי לפשע
בהזדמנויות דומות ,אמר הרבי שליט"א מלך המשיח
ההתנתקות לפני כשלוש השנים ,כדי להצדיק את
כי ביכולתו של כל אחד לחזק את כוחו הצבאי של
הריסת ועקירת עשרות ישובים יהודים פורחים
עם ישראל ,כשהוא מציין את הפסוק "מפי עוללים
ומסירת שטחיהם לידי הפלסטינים.
ויונקים יסדת עוז ..להשבית אוייב ומתנקם" .כינוסי
אך טבעי היה כי לאחר ילדי ישראל חיילי צבאות השם ,בהם ילמדו תורה,
יתנו צדקה ויזעקו לגאולה ,אמר ,יש בכוחם להפוך
שהוכח לעיני כל ,כי
את הצרה לאורה ואת היגון לשמחה ולהביא את
נסיגות אלה והיציאה
הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
שבת שכולה משיח
מטה משיח בארץ הקודש ,יקיימו
אי"ה גם השנה ,בשבת פרשת וארא
שבת מברכים חודש שבט" ,שבת שכולה
משיח" .במהלך השבת שתתקיים במלון
'המלך שלמה' בטבריה )שרתון לשעבר(.
יישאו דברים :רבנים ,שלוחים ,משפיעים
וטובי המרצים מהארץ ומחו"ל .תוכנית
מיוחדת ונפרדת תתקיים עבור נשים
ונערות ,והפעלות מיוחדות לחיילי
צבאות ה' .להרשמה.03-9607922 :

ערכה למבצע נש״ק
בימים אלה הפיקה האגודה למען
הגאולה ,מאה אלף ערכות מהודרות
עבור היוצאים למבצע חלוקת נרות-
שבת-קודש .המצב הביטחוני הינו הזמן
להתחזק במבצעי הרבי מלך המשיח
שליט"א ,הידועים גם בסגולתם לשמירה
הגנה והצלה .את הערכות ניתן להשיג
עם נרות או ללא נרות ,במרכז ההפצה
– ממש.077-5123-770 :

שותפים בפעילות בחזית
מרכז חב"ד לתושבי צפון הנגב,
בניהולו של שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הרב ליאור מימון מלכא ,מחלק
בימים אלו אלפי ערכות שמירה )תהילים
וצדקה( לחיילים הלוחמים בחזית,
ברצועת עזה .המעונינים להשתתף
במימון ובסיוע.052-8085-770 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

מבריאת העולם ועד הירידה למצרים
לתת להם נחלת גוים שאם יאמרו אומות
העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות
שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של
הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר
בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם
ונתנה לנו".
פרשתינו ,המסיימת את ספר בראשית,
מסתיימת בסיפור פטירתו של יוסף .וצריך
להבין :איך מתאים סיום ספר בראשית בענין
פטירתו של יוסף עם הכלל הידוע ,גם בקשר
לסיום התנ"ך ש"מסיימים בטוב"?
עוד כלל אמרו בנוגע לסיומו של ספר )בתורה(
— "מתכיפין התחלה להשלמה" ,כמו שכתוב
בספר יצירה "נעוץ סופן בתחלתן".
יתירה מזו :הצד השווה בין תחילת כל ספר
וסיומו הוא בנקודה עקרית של הספר ,כי,
כידוע ,נקודה עקרית של כל ענין מרומזת
בתחילתו ,כמו הראש הכולל כל האברים,
ובסיומו ,כמאמר "הכל הולך אחר החתום".

המוטלת עליהם תמיד בכל זמן ובכל מקום
שהם ,והיותם לעם הוא בגלל בחירת הקב"ה
בהם ,קבלת התורה וכו';

מתחילה עבודה חדשה

ולכן ,כיבוש ארץ ישראל על מנת להתיישב
שם כעם מיוחד בארץ מיוחדת הוא לדעתם
ענין של "גזל" ,כי הנהגה זו מתאימה לשאר
כל האומות שאצלם ,קיבוץ אנשים רבים יחד
בארץ מסויימת הוא הוא העושה אותם לעם
 אבל לא לעם ישראל ,העם הנבחר שהקב"הרומם אותם מעל כל עם ולשון וארץ.
והמענה לזה הוא" :כח מעשיו הגיד לעמו לתת
להם נחלת גוים" :נתינת הארץ לעם ישראל
אינה כמו אצל שאר האומות להבדיל  -אלא
היא חלק בעבודתם ,לגלות "כח מעשיו" של
הקב"ה:
תכלית עבודתם של בני ישראל היא לעשות לו
ית' דירה בתחתונים דוקא ,שקדושתו תשרה
ב"ארציות" של העולם הגשמי דוקא )שלכן
רוב מצות התורה הן מצות מעשיות ,כדי שע"י
קיומן תומשך קדושה )גם( בענינים הגשמיים(;
ולכן ספר בראשית נפתח בענין זה ,כי האבות,
הם אלו שקיבלו את ההבטחה מהקב"ה על
הארץ ,כי הם אלו שסללו את הדרך לכיבוש
הארץ .ובסיום ספר בראשית ,אומרת התורה כי
כאן נסתיימה עבודת האבות ,כאן מסתלק יוסף
ומתחילה עבודת בני ישראל בפועל בעולם,
החל מהעבדות במצרים .עבודה שתביא את
הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח
צדקנו ,במהרה בימינו ממש.

הטענה של אומות העולם
ולכאורה תמוה :כיצד יתכן שבגלל טענתם
של אומות העולם יהיה שינוי בתורה שניתנה
לישראל  -שבמקום להתחיל מ"החודש הזה
לכם" ,מתחילה התורה ב"בראשית גו'"?
וצריך לומר שהטענה והמענה אינן רק כדי
להוציא מלבן של אומות העולם ,אלא זה נוגע
גם לבני ישראל עצמם ,ולכן הוכנס כל הענין
בתורה.
והענין בזה :גם אומות העולם יודעים שהקב"ה
"בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו",
ודוקא משום כך טוענים " -לסטים אתם
שכבשתם ארצות שבעה גוים":
לפי תפיסתם אין עם ישראל צריך להיות קשור
עם ארץ )גשמית( ובפרט — ארץ מסויימת,
כי כל ענינם של ישראל הוא עבודת השם

בין הסוף להתחלה

ולפי זה יש להבין :מהו הקשר בין סיום ספר
בראשית לתחילתו ,ואיך מרומז התוכן של
כללות ספר בראשית " -ספר הישר . .זה ספר
אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים" בתחילתו
— בראשית ברא גו' ,ובסיומו  -סיפור מיתת
יוסף?
ותחילה יש להקדים ביאור ברש"י על הפסוק
"בראשית ברא"" :לא היה צריך להחיל את
התורה אלא מהחודש הזה לכם . .ומה טעם
פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו

)על-פי לקוטי שיחות ,כרך ל׳(

לוח השבת

פרשת ויחי
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:17
תל-אביב 4:31
4:21
חיפה
באר-שבע 4:36
ניו-יורק 4:28

מוצש"ק

5:33
5:34
5:32
5:36
5:32

 :‰¯ËÙ‰ויקרבו ימי דוד – ותכון
מלכותו מאוד(· ‡-ÌÈÎÏÓ) .
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

ויחי
גור אריה יהודה

)בראשית מט ,ט(

מלמד שנתן לו גבורה של ארי וחוצפה
של גוריו" .מטרף בני עלית" מטרפו של
יוסף עלית ונתעלית .מטרפו של תמר
עלית ונתעלית" .כרע רבץ" מפרץ עד
דוד" ,כרע שכב" מדוד עד צדקיהו .יש
אומרים כרע רבץ מפרץ עד צדקיהו
כרע שכב מצדקיהו עד מלך המשיח.
כרע רבץ בעולם הזה כרע שכב לעתיד
לבא כרע רבץ בשעה שאין שונאים
כרע .שכב בשעה שיש לו שונאים עמד
לקבל שונאים.
)בראשית רבה(

ויעש לאביו אבל שבעת ימים

)בראשית נ ,י(

ולמה עושים שבעה? כנגד שבעה ימי
המשתה .אומר להם הקדוש ברוך הוא

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

לעילוי נשמת
מרת הניה בת שלום ע"ה
נפטרה י' טבת תשל"ז
והקיצו ורננו שוכני עפר ,והיא בתוכם,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח,
ותיכף ומיד ממש

בעולם הזה נצטערתם עם הצדיק הזה
ושמרתם לו אבל שבעת ימים לעולם
הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה
שנאמר )ירמיה לא( "והפכתי אבלם
לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם"
כשם שאני מנחם אתכם כך אני מנחם
לציון ולכל חרבותיה כענין שנאמר
)ישעיה נא( "כי נחם ה' ציון נחם כל
חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה
כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה
וקול זמרה".
)בראשית רבה(

וידבר על ליבם

)בראשית נ ,כא(

והרי דברים קל וחומר ומה יוסף
שדיבר דברים רכים על לבן של שבטים
כך ניחמו לכשיבא הקב"ה לנחם את
ירושלים על אחת כמה וכמה כמו
שכתוב )ישעיהו מ( "נחמו נחמו וגו'".
)בראשית רבה(

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
‰·Â˘˙ Â˘Ú ¯·Î
"‡‡Ï‡ ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ
בתשובה" Í˘Ó ÈÙÏ ‰È‰
È¯Á‡Ï) ÂÈ˘ÎÚ Ï·‡ ,ÔÓÊ
˘¯·„‰ ÔÈ‡ (‰·Â˘˙ Â˘Ú ¯·Î
˙ ‡Ï‡ ÈÂÏבביאת משיח
עצמו‰Ê ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ÏÎ .
˘,˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ÁÈ˘Ó ‡Â·È
","‰Ê ¯ÓÂ‡Â ÂÚ·ˆ‡· ‰‡¯Ó
!Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ‰Ê
)·‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó ‚"‰¯‰ ¯Â˜È· ˙Ú
·"˘˙'‰ ,ÔÂ˘Á 'Â

נדפס לזכות
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה לזכות

יואל זאב בן מירל ריישא חוה
יעקב יוסף בן רייזל
יוסף בן יוטא רבקה
לחירות אמיתית ותיכף ומיד ממש

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

צעקת "יחי" בין הפורעים

בהקשר לחשיבות האכילה בכשרות ,מציין הרבי שליט"א מלך המשיח
למבואר ב"ליקוטי לוי יצחק" ,לאביו רבי לוי יצחק נ"ע ,כי' :כשר' ראשי תיבות
"כמוצא שלל רב" לרמוז על הניצוצין שהוציאו ישראל ממצרים כמו שכתוב
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" .כאשר שלימות ה"כמוצא שלל רב" ,הוצאת
ניצוצות הקדושה מידי הלעומת-זה ,תהיה בגאולה האמיתית והשלמה.

האוכל עושה את האדם
"מובן שעיקר הסיבה לאכילת מאכלים כשרים היא כי
כך ציוה הקב"ה" ,חוקה חקקתי כו" ,ומכל מקום ,יש
גם טעם שכלי לדבר".
)כ״ד אלול ,לנשי ובנות ישראל ,ה׳תשמ״ח(

כידוע שסוג המאכלים שהאדם אוכל משפיעים
על טבעו ,ולכן מוטלת אחריות גדולה על המטבח
מלך המשיח
שיספק מאכלים כשרים ,ועל ידי זה הוא ישפיע
על טבע האדם לטובה.
וכדאיתא בספרים ,שאחד הטעמים )על פי שכל( לכשרות המאכלים
 כדי לעדן ולזכך את המדות ,ועל ידי זה יהיה בהם טבע ישראל"ביישנים ,רחמנים וגומלי חסדים".
בשעה שהאדם אוכל מאכלים לא כשרים ,ולדוגמא  -אכילת עוף
או חיה טורפת ,הרי זה משפיע על האדם מדת האכזריות וכדו' .ואילו
כאשר האדם אוכל מאכלים כשרים הרי זה מעדן את מדותיו ,ומצליחו
שתפילותיו תהיינה כדרוש ,ושקיום המצוות יהיו כדרוש ,ושהבנת
התורה בעצמו ולימוד התורה לאחרים יהיה כדרוש ,ושיכוין לאמיתתה
של תורה וכו'.
זאת ועוד  -מאכלים כשרים משפיעים רבות על חינוך הילדים ,שהרי
חינוך הילד תלוי לא רק בבתי ספר שהוא לומד " -בית רבקה" "בית
רחל" "בית יעקב" וכיוצא בזה  -אלא גם בכשרות המאכלים שהוא
אוכל.
ועל ידי שהילד אוכל מאכלים כשרים הרי הוא מתחנך כראוי והוא
גורם רוב נחת רוח יהודי אמיתי להוריו ,כולל נחת רוח כפשוטו,
שהילדים יהיו ילדים טובים ובריאים גם בגשמיות ,ועד שהיהדות
תאיר )שיינט( על פניהם ,והם יהיו ילדים יפים בגשמיות ,וזה ישפיע
על היופי של עוד כמה וכמה ענינים.
ומכל זה מובן גודל האחריות של האשה היהודיה ,ע"י שמירה נכונה
על כשרות המאכלים במטבח ,שתקנה אך ורק אוכל כשר "גלאט כשר",
ותבשל ותכין על פי חוקי התורה ,הפרדת הכלים וכו' וכו'.
)משיחת כ״ד אלול ה׳תשמ״ח(

גם לגבי תינוק קטן
ומזה למדים הוראה בנוגע לענין החינוך :ישנם החושבים שכאשר
מדובר אודות ילד קטן ,תינוק שזה עתה יצא לאויר העולם .בן חודש,
בן שנה ,או בן מספר שנים בלבד  -אין כל נפקא-מינא כיצד תהיה
ההנהגה עמו ,אם יאכילוהו מאכלים כשרים אם לאו ,אם יאמרו לו את
האמת או שירמו אותו ,וכיוצא בזה ,שהרי אינו אלא ילד קטן בלבד.
הנה על כך באה ההוראה האמורה  -שכל פרטי המאורעות שבכל
משך ימי חייו ,מהרגע שיוצא לאויר העולם" ,מנער ועד זקן" ,יש קשר
ושייכות ביניהם ,כך שגם אופן ההנהגה בקטנותו יש לה השפעה בנוגע
להנהגתו "גם כי יזקין".
)מהתוועדות פורים ה׳תשד״מ(
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לסיים במהירות את הפעולה
אי אפשר לדעת מה ילד יום ,ויתכן שככל
שמתארך הזמן יותר ,מעמידים בספק את
האפשרות לסיום הפעולה  -אמנם לא מצדם הם ,אבל בדרך
הטבע יתכן שסיום הפעולה לא תתאפשר מצד מדינות
אחרות...
)י"ג תמוז תשמ"ב(

זה היה צפוי ,אבל בכל זאת
מכעיס .מייד עם פתיחת המערכה
בדרום ,עוד בטרם התבררו אפילו
תוצאות התקיפה האוירית על קיני
המחבלים ברצועת עזה ,כבר ניתן
היה לראות את הערבים ,תושבי
הערים והכפרים בישראל יוצאים
להפגין.

סיום טיפות הדלק ,האירה ,ולנו
לא נותרה ברירה ,אלא לאתר
במהירות מקום קרוב בסמיכות ,בו
נוכל למלאות דלק.
עמדנו לפני הרמזור של העיירה
'אום אל פחם' ושלט קטן לפניה
ימינה ,בישר ,כי בהמשכו מצפה
לנו תחנת דלק.

הזדהותם של אלו עם "אחיהם",
אמורה להוות אור אדום למקבלי
ההחלטות .העובדה היא כי אין
מדובר במקרה בודד ,או בתופעה
חד פעמית.

לא תיארנו לעצמינו ,מה באמת
מצפה לנו בהמשך הכביש ,שעובר
אגב ,בצמידות ממש לכביש
הראשי עליו עמדו כולם.
מרחוק הבחנו בהתקהלות גדולה.
החלטנו להתקרב ,לראות האם
נדרשת עזרה ,והאם נוכל לסייע
שם.

אילו היה מדובר בהפגנות מחאה
רגילות ,כי אז אולי עוד ניתן היה
לעבור על כך לסדר היום ,אך
העובדה ,שאפילו כוחות המשטרה
מצאו לנכון לעצור מאות מבין
המתפרעים ,מלמדת ,כי למרות
התעלמות התקשורת מהתופעה
המסוכנת ,הפגנות אלו גובלות
בסכנת חיים מוחשית...

אלא שלפתע ראינו לחרדתינו ,את
מאות האנשים שועטים במהירות
לעברינו .הקריאות מגרונם בקעו
גם דרך החלונות הסגורים:
"איטבח אל יהוד" )היל"ת(.

גב' בתיה כהן ,נקלעה ,שלא
מרצונה ,בשבוע
שעבר ,ביום שני
שעבר ,לסיטואציה
מסוכנת.

בשבריר שניה ,חצה סלע ענק את
הרכב ,כשהוא מנפץ
את השמשה לצידי,
וממשיך הלאה לנפץ
את השמשה של
בעלי  -הנהג .כשרק
בנס הוא לא פוגע
בנו ממש.

בדיוק באותו יום בו
מציינים את "זאת
חנוכה"  -הנר
התרפעויות באום אל פחם )ארכיון(
והמסיים
שמיני
מחשבות התחילו
של חג החנוכה ,זכתה משפחת
לרוץ בראשי "זה הסוף חלילה",
כהן לנס גלוי משלה ,עליו סיפרה
התחלתי לזעוק לעברם "מה עשינו
למחרת ,בשידור חי ,ביומן
לכם?" אבל שאלתי נעלמה בתוך
הצהריים של ערוץ הרדיו של גלי
מטר האבנים ,הסלעים ובקבוקי
צה"ל גב' בתיה.
התבערה שנשלחו לעברינו.
וכך היא סיפרה" :אתמול
הם התקרבו ,תוך שהם מטיבים
ביתנו,
בצהריים ,צילצלה אלינו
על פניהם את הרעלות שהסתירו
וביקשה שנגיע בדחיפות לקחת
את פרצופם.
אותה לבית הרפואה ,עקב צירי
ואז התחלתי לקרוא "שמע ישראל
לידה מתקדמים.
ה'  . .אחד" "יחי אדוננו מורנו
הצצה קטנה במד-הדלק טרם
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
הדלק
צאתנו לדרך ,הראתה כי
כאן התרחש נס בלתי צפוי.
יספיק לנו להגיע בעז"ה לבית
אחד הפורעים ניגש לבעלי ,הושיט
הרפואה ,ללא חשש.
את ידו ומשך לו בזקנו בחוזקה.
א ,משהגענו לאיזור 'ואדי ערה'
דווקא משיכה זו עוררה אותו
מה
נתקלנו בפקק ארוך .לא הבנו
מקפאונו ,הוא לחץ על דוושת
גרם לפקק ,אך הזמן הארוך ,בו
הגז ,והם בראותם את הרכב ,נוסע
עמדנו תקועים ברכב המותנע,
לעברם זזו הצידה ,וכך הצלחנו
ועוד.
גרמה למד הדלק לרדת עוד
לצאת מהמלכודת המסוכנת,
בחסדי שמים".
מנורת האזהרה המעידה על

מטה 'הקהל'
שע"י 'האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה'

כולנו מתגייסים ל"מבצע הקהל"
ניתן להשיג את העלונים החדשים
"להתאחד ב'הקהל' של גאולה"
להזמנות חייגו077-5123-770 :

ג' פרקים ליום
ו' יג

מורה שיעור ברמב"ם היומי

פרקים ב-ד

טבת פרק ליום
הל' טומאת צרעת פרק ד
הל' מלוה ולווה

ש' יד פרקים ה-ז

פרק ה

א' טו פרקים ח-י

פרק ו

ב' טז פרקים יא-יג

פרק ז

ג' יז

פרקים יד-טז

ד' יח הל' מטמאי משכב ומושב ,פרקים א-ג
ה' יט פרקים ד-ו

פרק ח
פרק ט
פרק י

בפעילות להצלחת המערכה
המלחמה שפרצה בדרום הארץ ,כמעט ולא
הותירה איש אדיש .כמליון איש תחת מטווח
הקסאמים ועוד עשרות אלפי חיילים בפעילות
צבאית בתוך שטח רצועת עזה ,מביאים כל אחד
לבקש לעשות משהו לטובת המצב.
כבר מתחילתה של המתקפה ,ועוד קודם לה,
ברור היה שהפתרון האמיתית אינו מונח על
שולחן הממשלה ,שמצידה אפילו לא ניסתה
להסתיר את העובדה שאין להם מענה אמיתי
ונחרץ למצב.
הפתרון האמיתי ,נמצא אם כן במישור הרוחני,
ולפעילות זו יכול להתגייס כל אחד ואחת.
ראשית ,נקרא הציבור להוסיף במצוות ומעשים
טובים לזכותם של החיילים שיחיו .וכמו שאומר
הרבי שליט"א מלך המשיח" :כדאי שכל אחד
ואחת יוסיף בכל עניני יהדות ,ובפרט במצות
הצדקה ,ויעשו זאת לזכותם של אנשי הצבא
המגינים על ארץ הקודש  -שכל זה יוסיף
בהצלחת סיום פעולתם בתכלית השלימות".
רבים מוסיפים בימים אלו ,באמירת תהלים
ובפרט את המזמורים :כ ,כב ,סט .אותם הורה
הורה שליט"א מלך המשיח להוסיף במקרים
דומים.

פעילות צבאית רוחנית
גם במישור הרוחני הצבאי ,ניתן לשפר .לא
פעמים רבות משתמש הרבי מלך המשיח
שליט"א בביטוי "בקשה נפשית" ,אך הביטוי
חוזר על עצמו לפחות פעמיים בקשר עם חיילי
צה"ל ,כאשר הוא מבקש הן מדובר צה"ל והן
מהרב הראשי לצה"ל ,לדאוג שבכל יחידת צה"ל
יהיה מוכן ומזומן לשימוש הרבים :זוג תפילין,
סידור תפילה ,תנ"ך ,ובמיוחד ספר תהלים,
ולפחות ספר אחד מתורה שבעל פה.

השבוע בכלי התקשורת "הנשק הסודי של
צה"ל"" .טנק המבצעים" עובר בין הבסיסים
והחבר'ה מרימים את המורל של החיילים
המתכוננים לכניסה לרצועה .צוות הטנק,
מביאים עימם לבסיסים ספר תורה בשלבי
כתיבה ומוזיקה חסידית כתחליף להתרעת
ה"צבע אדום".
גם להפגנות התמיכה בחו"ל ,מגיעים שלוחי
הרבי שליט"א מלך המשיח .חסידי חב"ד מביאים
למקום את המסר ש"ארץ ישראל שייכת לעם
ישראל על פי תורת ישראל" ,ומנצלים את
ההזדמנות לבשר על הפתרון היחיד :הגאולה
הקרובה .במקום מוקם גם דוכן תפילין ,ורבים
נענים להצעה להניח תפילין לזכות החיילים
בחזית.

״כי בשמחה תצאו״ ריקוד חב״די עם החיילים

אלפי חיילים זכו בימים האחרונים להניח תפילין
על ידי שלוחי חב"ד בדרום ותלמידי ישיבת
חב"ד באר שבע שהגיעו מידי יום לכוחות מסביב
לרצועת עזה .לכולם מזכירים את מה שמביא
הרבי שליט"א מלך המשיח על הפסוק "וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"
 -אלו תפילין שבראש.

ריקודים המקום ״צבע אדום״
כמו כן ,הרבי שליט"א מלך המשיח הורה מספר
פעמים שלכל חייל מצה"ל מוכרח שתהיה אות
באחד מספרי התורה הכלליים שתגן עליו .במשך
השנים נרשמו מאות אלפי חיילים למבצע,
והאותיות צורפו לספרי תורה כלליים שונים.
בעקבות הלחימה בדרום הוגברה גם הפעילות
במישור זה.
פעילות נוספת שייכת לניידות חב"ד הפועלים
בקרב כוחות צה"ל בפאתי עזה .פעילות שכונתה

גם בעורף
בכל מקום ומקום ,יתקיימו כינוסי ילדי צבאות
ה' ,לכינוסים מיוחדים .יצויין כי השבוע ,אף
התקבלה תשובה של הרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות האגרות קודש ,בקשר למצב ,בו הוא
מורה על עריכת הכינוסים:
"מספרים חז"ל כי בשעה שיצאה הגזירה
להשמיד וכו' רחמנא לצלן ,יצא מרדכי ברחובות
העיר וכינס כ"ב אלף תינוקות של בית רבן
ללמדם תורה ויחד אתם לשפוך לב לפני אביהם
שבשמים בתפלה ותחנונים .ומסירות נפש גדולה
השריש בלבותם  . .ועל ידי זה נקרע גזר הדין
ונהפך הוא ממות לחיים ומיגון לשמחה  -בחיי
הגוף וחיי הנפש גם יחד".
בכינוסים ,שבחלק מהמקומות ,כבר נערכו ,קראו
הילדים את  12הפסוקים ,נתנו צדקה ,והוסיפו
בתפילה לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה.

ממשיכים במבצע!
מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כינוסי ילדים לביטול הגזירה
מספרים חז"ל כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיר
וכו' ר"ל ,יצא מרדכי מרחובות עיר וכינס כ"ב אלף
תינוקות של בית רבן ללמדם תורה ויחד אתם
לשפוך לב לפני אביהם שבשמים בתפלה ותחנונים.
ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם ,עד שקראו
פה אחדף בין במות בין בחיים עמך אנו .ועל ידי
זה נקרע גזר הדין ונהפך הוא ממות לחיים ומיגון
לשמחה  -בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.
על כל אחד ואחת להתבונן ,אשר מרדכי הצדיק הי'
מראשי הסנהדרין ,ראש לכל הצדיקים ,כמשה בדורו,
ואף על פי כן יצא ]ב[כבודו ובעצמו ללמד תורה
ביראת שמים ומסירות נפש לילדים קטנים ,תינוקות
של בית רבן.

על כל אחד ואחת מאתנו לזכור תמיד :אל ידמה
אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל
בחינוך הקטנים ,וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו
הרמים?!
עליו להכיר ,כי חשוב מכל הוא לקבעו ,על כל פנים,
חלק מזמנו ,ולהקדיש ,עכ"פ ,חלק מכוחותיו לכיבוש
החינוך של הדור הצעיר ,כדי לנטוע בלבם יראת
שמים ומסירות נפש לכל הקדוש ,הקדוש לנו מאז
היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש  -במעמד הר סיני.
ואז רק בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה'
ולתורתו ,ובדרך מילא גם קיום עמנו יהי בטוח.
וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו לבטל כל
הקיטרוגים והגזירות ועם ישראל ישכון בטח בדד
)מאגרת א׳תנג(

הננו שמחים להזמין את השלוחים והפעילים ל:

ק ונגרס
משיח
שנת הקהל ה'תשס"ט
בארץ הקודש

.

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

בהשתתפות:

שירות בכל הארץ

רבנים ,משפיעים ושלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח

פרטים בקרוב אי"ה

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי
ביטוחים

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

מתקשרים
ומרוויחים

כל ענפי הביטוח R :רכב  Rדירה  Rעסקים  Rחיים

03-5017702

