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 ויקהל-פקודי )החודש( ,כ"ד אדר ה'תשס"ט )(20.3.09

"ה ְק ֵהל"
שנת ַ

740
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ניהול כושל של
משוואה אסורה

כבר לפני שנים התריע הרבי שליט״א מלך המשיח ,כי עצם ניהול המו״מ מהווה תמריץ לטירור .תזכורת צורבת
לכך הייתה השבוע ,בפיגוע הירי ע״י הישוב משואה .השבת יום הולדתה של הרבנית הצדקנית מרת חי׳ה מושקא.
אחת מהוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,היא
על אחת כמה וכמה שאין מקום להכנע לחוטפים
לומר בבוקרו של יום ,בפתיחת תפילת שחרית "הריני
שדרישתם היא "נפשות" .מזה שנים שאנו נמצאים תחת
מתקפת טירור אכזרית .טירור ההולך ומתבסס ,הולך
מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" ,אמירה
ומתעצם ואת תוצאותיו ראינו במבצע "עופרת יצוקה"
שמזכירה גם לפעול ולהתפלל לשיחרורו של גלעד בן
שלא הצליח לעצור את ירי הקסאמים אפילו ליום
אביבה שליט )כמו גם על יהונתן בן מלכה פולארד
אחד .בתמונת מצב זו ,עצם הצבת המשוואה  -שבוי
ויהודים נוספים שנמצאים במיצר ושביה( .רק שצריך
שלנו תמורת עשרות או מאות מחבלים ,הינה משוואה
ולהוסיף שאנו מתפללים ששיחרורו יהיה ,לא באמצעות
הממשלה ,משום שבהתנהלותה האסונית היא רק מזמינה אסונית .עצם העובדה שהמחבל יודע שבסופו של דבר
שיחרורו מובטח ,יש בכך תמריץ מוגבר להמשך הטירור.
חטיפתם של "גלעדים נוספים" ,ח"ו.
כבר לפני שנים התריע הרבי שליט"א מלך המשיח,
במהלך השנים מאז נפילתו של שליט בשבי ,חלף זמן
כי עצם הפגישות עם הנציגים הערבים וניהול המו"מ
יקר ואבדו כמה הזדמנויות שהיו לה לממשלה להביא
"מביאות  -ע״פ טבע
לידי שיחרורו ,אם רק
ושכל  -זה שהערבים
רצתה .כל שנדרש היה
"לא בכל מחיר"!
בכמה מקומות המשיכו
נחרצות והחלטה מבצעית,
בפעולות והזיקו כמה
להטיל את המחיר הכבד
וכמה מאחינו בני ישראל
של חטיפת שליט ,על
שליט״א ועד לידי רצח
הפלסטינים ועל פטרונם
ר״ל" .תזכורת צורבת לכך
נשיא מצרים ומדינתו ,ולא
הייתה השבוע ,בפיגוע
עלינו !!!
הטירור הפלסטיני ליד
לממשלה,
לה
שהיו
אלא
הישוב משואה ,בו נהרגו
ואישיים
פוליטיים
נושאים
שני שוטרים הי"ד.
אחרים שעמדו בראש
כעת
סולם העדיפויות.
יום הולדת שמח
בנסיון של הרגע האחרון,
התממשות אזהרותיו
לשיפור תדמיתה הכושלת,
של הרבי שליט"א מלך
מנסה הממשלה להטיל
על החברה בישראל לשלם מאהל המחאה בירושלים ,של המשפחות השכולות ,הקוראות לשירורו המהיר המשיח ,רק מחזקות
של גלעד שליט ,אך לא במחיר שחרור מחבלים ,שיביאו לאסונות היל״ת .את בטחוננו בנבואתו
ב"דמים" )תרתי משמע(
העיקרית כי כבר הגיע זמן
את המחיר הכבד של
הגאולה ,ובלשונו הק' :והרי המינוי דדוד מלכא משיחא
העיסקה.
כבר הי'ה כמו שכתוב "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי
משחתיו" ,צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם
התזכורת הצורבת
וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי  -בגאולה
פדיון שבויים הינו ערך עליון בהלכה היהודית ,אבל
האמיתית והשלימה" .קבלת המלכות ע"י ציות מלא
דווקא ההלכה היא זו שקבעה שאין לתת "יותר מכדי
להוראותיו הקדושות ,ומתוך שמחה עצומה.
דמיהם" .כדי שלא להגביר את תיאבונם של הגויים לעוד השבת כ"ה אדר ,יום הולדתה של אשת הרבי שליט"א
"שבויים יהודיים" ושחרורם תמורת דרישות כספיות
מלך המשיח ,הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ,הינה
ההולכות וגדלות.
עת רצון לקיים התוועדויות וקבלת החלטות טובות בזה,
כל זה מדובר כשעל
בלימוד התורה ,נגלה ופנימיות ,הידור במצוות ובמעשים
טובים והפצת בשורת הגאולה בכל אתר ואתר לזירוז
הפרק החשש מפני
הגאולה האמיתית והשלימה ומתוך שמחה וטוב לבב.
"דרישות כספיות",

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
עלוני פסח
לקראת חג הפסח ,בו מקיימים
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח,
פעילות מיוחדת בקרב הציבור הרחב,
יצאו לאור ע"י האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה עלוני הסברה
מרהיבים ,המביאים הסברים על החג,
הזמנים והמנהגים .כמו כן ,הופיעו:
פוסטר צבעוני על מצוות הפסח ,שלטים
לחג ,והגדה של פסח .ניתן להזמין
במחלקת הפקות והוצאה לאור:
.077-5123-770

מצוות מצה
על פי הפוסקים בהלכה ,מחוייב כל
אדם באכילת "כזית מצה" בליל הסדר.
על מנת להקל על הציבור הרחב בקיום
המצווה ,ניתן להזמין ערכות "כזית"
ממצה שמורה ,עבודת יד ,שנאפתה לפי
כל ההידורים .את הערכות ניתן להזמין
גם בכמויות לחלוקה נרחבת בקרב
הציבור.077-5123-770 :

סדר ברכת החמה
עלון מיוחד ,המביא את נוסח
ברכת החמה והמנהגים לפי נוסח חב"ד,
יצא לאור ע"י האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה .העלון ,בהדפסה
מיוחדת ,ובציפוי למינציה ,ניתן להשגה
במוקדי חב"ד בארץ הקודש .להזמנות -
מרכז ההפצה ממש ,טל'.077-5123-770 :

בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להגאל
נא לשמור על קדושת הגליון

הכח המיוחד  -פה למטה בעולם
כל מלה וכל אות בתורה מדוייקות ומחושבות.
הלכות רבות נלמדות ממלים ספורות או אף
מאותיות ספורות בתורה.
בכל זאת חוזר ונשנה בפרשיות 'ויקהל-פקודי'
תיאור מפורט של כלי המשכן ובגדי כהונה,
שכבר תוארו בפרטי פרטים ב'תרומה' ו'תצוה'.
לכאורה ,יכול היה להיכתב בתורה בקצרה שבני
ישראל עשו את כלי המשכן והבגדים כאשר
צוה ה' את משה ,וכך לחסוך עשרות פסוקים?

כמאמר רז"ל :שכינה מדברת מתוך גרונו.
ב .אופן קבלת הדיבור והנבואה  -הוא" :ולא
קם נביא עוד בישראל כמשה" .בכל הנביאים
הפריע גופם הגשמי גם לגילוי הנמוך יותר,
ואילו במשה רבנו היה גופו כלי אפילו לבחינת
"זה"  -העליונה יותר.
ג .מקום הקבלה היה בהר סיני ,שאז עמד משה
בדרגה נעלית יותר מכבהיותו למטה ,והראיה:
לחם לא אכל ומים לא שתה.
מכל זה מובן שמשכן זה ,שבפרשיות 'תרומה'
ו'תצוה' הינו בשלב הרוחני של הדברים ואינו
עשוי עדיין מזהב וכסף וכו' גשמיים.

התשובה היא שכל נשיא פעל ע"י קרבנו
עניינים אחרים ו"המשכות" שונות ,כפי
שהדברים רמוזים במדרש רבה פרשת 'נשא'.
לפיכך לא ניתן להיכתב בתורה שהנשיא הביא
כפי שהביא הנשיא הקודם ,שכן "המשיך" כל
אחד מהם "המשכה" אחרת.
ובדרך זו אפשר לתרץ את הקושיא בקשר
לפרשיות 'ויקהל' ו'פקודי':
המשכן שהקב"ה אמר למשה ,כמתואר
בפרשיות 'תרומה' ו'תצוה' ,והמשכן שעשו בני
ישראל ,כפי שמסופר בפרשיות 'ויקהל' ו'פקודי'
 רומזים לשני משכנות מיוחדים ,ובלשוןחז"ל" :משכן למטה ,משכן למעלה" .משום כך
נמנים כל הפרטים פעם נוספת.

דווקא למטה

אך כלי המקדש ולבושי כהונה כפי שהם
מתוארים ב'ויקהל' ו'פקודי' נעשו :א .על ידי
בני ישראל ,נשמות של העולמות הנמוכים יותר
 בריאה ,יצירה ,עשיה .ב .למטה בעולם זה.ג .מזהב וכסף ונחשת וכו' גשמיים.
בכל זאת ,למרות השוני הגדול בין הדיבור
למעשה  -הרי אימתי בוצע תכלית רצון
הקב"ה .ומתי קויימה הבטחת "ושכנתי
בתוכם"?  -רק במשכן הגשמי של 'ויקהל'
ו'פקודי' ולא במשכן הרוחני שנאמר למשה.
לפי ש"נתאוה הקב"ה להיות לו ,יתברך ,דירה
בתחתונים" דוקא ,וכפי הנאמר ב"תניא" מוסב
הדבר על "העולם הזה שאין תחתון למטה
ממנו" .למרות שהוא גשמי וחומרי ונוסף לכך
שורר בו חשך כפול ומכופל ,הרי עם זאת
מושגת תכלית הכוונה דוקא בעולם הזה.

כל אחד וההמשכה שלו

הטעם לכך שהלכות רבות אינן מופיעות
במפורש בתורה ,ויש ללמדן מאותיות ספורות,
הוא מאחר שניתן לדעת את ההלכות ממלה או
אות מיותרת ,הרי אילו היו נכתבות במפורש
היו יתור דברים.
לפי זה מתחזקת הקושיא האמורה :לכאורה
מהווה כל תיאור מעשה המשכן בפרשיות
'ויקהל' ו'פקודי' יתור דברים?
התשובה לדבר היא כדוגמת התירוץ הניתן
לקושיא דומה :מדוע חוזרים ונמנים קרבנות
שנים-עשר הנשיאים ,בפרשת 'נשא' ,שתים
עשרה פעמים במלוא הפרטים ,והרי ,לכאורה,
היה יכול להיכתב לגבי כל נשיא  -שהביא
קרבן בדומה לנשיא שהביא לפניו?

בין הציווי לקיומו

ובפירוט יותר :הציווי על המשכן ,כליו ולבושי
הכהונה כפי שנאמרו לראשונה הרי הם נאמרו:
א .מפי הקב"ה .ב .אל משה רבנו .יתרון
הדברים ,ובמיוחד בענין זה ,הוא בשלשה:
א .שומע ומקבל הדבור ,משה ,הוא נשמה
דאצילות ,כלומר ,גם בהיותו כאן למטה היה
ממש כמו בעולם הכי עליון  -עולם האצילות,

)על פי שיחת שבת פר׳ ויקהל פקודי תשי״א ,תשח״י(

לוח השבת

פרשת ויקהל-פקודי
שבת פר' החודש
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 5:15
תל-אביב 5:30
5:21
חיפה
באר-שבע 5:32
ניו-יורק 5:50

מוצש"ק

6:28
6:30
6:29
6:30
6:49

 :‰¯ËÙ‰ויהי דבר ה' – אני ה' דברתי
ועשיתי )(ÁÏ-ÊË ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ
ÔÒÈ ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó

ויקהל-פקודי
ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וכל
אשר נדבה רוחו אותו

)שמות לה ,כא(

ולפי שהתנדבו בכל לבם ובכל רוחם,
לפיכך עתיד הקב"ה לחדש להם לב ורוח,
וכן הוא אומר )יחזקאל לו ,כו( "ונתתי לכם
לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם".

)מדרש הגדול(

ÌÈ˜ÏÁ 1 ,˙Â˜„ 23-Â 6 :‰Ú˘· ,È˘ÈÓÁ ÌÂÈ :„ÏÂÓ‰
¯‡˘ È˘ÈÓÁ ÌÂÈ :˘„ÂÁ
יו"ל ע"י :האגודה למען

ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה
)שמות לט ,לב(
ה׳ את משה כן עשו

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .

אמר רבי שמעון בן לקיש ,חביב משכן יותר
ממעשה בראשית ,שמעשה בראשית לא
נבראו לא בעמל ולא ביגיעה ולא סייעה
בו כל בריה אלא "בדבר ה' שמים נעשו"
)תהילים לג ,ו(  .אבל משכן ,משה וישראל
נתעסקו בו ,בצלאל ותלמידיו אהליאב
ותלמידיו נתעסקו בו ,דכתיב "ויעשו בני
ישראל ככל אשר ציווה ה'" ,ומנין שאף

הגאולה האמיתית והשלימה

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

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

לזכות
הרב אהרון וזוגתו רחל שיחיו שוורץ
וילדיהם :לאה ,חני ,לוי'ק ורבקה
להצלחה רבה ומופלגה ,מתוך נחת רוח
לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ומתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

משה נתעסק בו ,תלמוד-לומר "את משה
כן עשו" ,ומנין שאפילו שכינה סייעה בו,
תלמוד-לומר "מקדש ה' כוננו ידיך".
)מדרש הגדול(

ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית
)שמות מ ,לח(
ישראל
מנין אתה אומר ,שאם היה אחד מישראל
נמשך מתחת כנפי הענן נמשך עמו
לאחוריו עד שעה שחוזר ,תלמוד לומר:
"וענן ה' עליהם" )במדבר י ,לד( .
יכול עמוד האש יהיה מאיר עליהם
ביום? תלמוד  -לומר "ואש תהיה לילה
בו" ,בלילה הוא מאיר ואין מאיר ביום.
או כשם שהוא מאיר לישראל כך מאיר
לעכו"ם? תלמוד-לומר "ואש תהיה לילה
בו לעיני כל בית ישראל" ,על ישראל הוא
מאיר ואינו מאיר לעובדי-גילולים.
)ספרי בהעלותך(

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
‰Ê ÌÈÈÓÚÙ
ÌÈÒÈ‰ Ì‚ ÂÏ‚˙È ‡Â·Ï „È˙ÚÏ
ÌÈ˘·ÂÏÓ‰ ÌÈÒÈ‰ ,ÌÈ¯˙Ò‰
·‡Â·Ï „È˙ÚÏ ¯Ó‡ ÔÎÏ .Ú·Ë
˘˙ÂÈ˜Ï‡ ‰‰" - "‰Ê" ÌÈÓÚÙ È
ÂÏÈ‡Â ,"ÂÏ ÂÈÂ˜ '‰ ‰Ê ,‰Ê
·˜¯ÌÚÙ "‰Ê" ¯Ó‡ ÛÂÒ ÌÈ ˙‡È
‡,ÔÎ˘ ."Â‰Â‡Â ÈÏ-‡ ‰Ê" ˙Á
·˜¯,ÈÂÏ‚ Ò ˘Á¯˙‰ ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ
˘‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÂÏÈ‡Â ,Ú·Ë‰ „Â„È
ÂÏ‚˙È ÔÎÂ ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈÒÈ Ì‚ ÂÈ‰È
ÌÈÒÈ‰ ,Ú·Ë· ÌÈ˘·ÂÏÓ‰ ÌÈÒÈ‰
.ÌÈ¯˙Ò‰
)(‡ ˙ÂÁÈ˘ ÈËÂ˜Ï

ברכת מזל טוב
לחתן הת' יחיאל מרדכי שיחי' עמרני
לרגל בואו בקשרי השידוכין עם

ב"ג מירי מושקא תחי' עדה
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

שלימות הארץ ובטחון עם ישראל
מאמר דעה מאת בועז העצני
שרי ממשלת האחדות של  1985שתמכו כמעט פה אחד
ב"עיסקת ג'יבריל" ,שבה שוחררו  1,150מחבלים תמורת 3
חיילים שבויים ,ידעו היטב כי החלטתם תעלה בנהרות של דם.
אך הם נעדרו את המנהיגות הדרושה לעמוד בפני לחצים של
הורים ושל התקשורת שתמיכתה בלחצים הללו היתה אז כאין
וכאפס לעומת השתוללותה כיום.

עסקת שליט כמבחן קיומי
עיסקת ג'יבריל היתה אחד השיאים של כניעת מדינת ישראל לטרור,
חידוש באותם הימים ,שסימנה פתיחת עידן חדש של התנהלות אובדנית.
עד אז היתה ישראל מופת עולמי של מלחמה בטרור ,כשמבצע אנטבה,
שבו שחררנו חטופים באוגנדה ,היה היהלום שבכתר .השיא היה במלחמת
לבנון הראשונה כשהוחזרו לישראל טייס וחייל גולני שנפלו בשבי אש"ף,
ללא כל תמורה ,כחלק מעיסקה שבה הורשו ערפאת ומרצחיו לברוח
מלבנון ללוב כששללם היחידי היה חייהם.
מאז החלה ההתדרדרות שהתבטאה בשחרור מחבלים רבים תמורת
שבויים בודדים בידיעה ברורה מראש שהמחיר יהיה יותר חטיפות,
עוד מאות נרצחים ובעיקר עידוד חסר תקנה לטרור .המשמעות הינה
חד משמעית – אבדן כושר עמידתנו על עקרונות הבטחון הבסיסיים
ביותר ,המוביל לאבדן כושר ההרתעה ,הגברת הטרור והחטיפות ולמפלות
אסטרטגיות בשרשרת.
עיסקת ג'יבריל עלתה לנו במאות נרצחים באופן ישיר מידי המפלצות
ששחררנו ,בפריצת האינתיפדה הראשונה שהונהגה בידי המשוחררים,
ובעקבותיה להסכמי אוסלו שבהם הכנסנו סוס טרויאני בעיניים פקוחות
ללב הארץ .שחרורי המחבלים ,תוך קבלת התכתיב שהם חוזרים לשטחי
יש"ע ,משדרגים שוב ושוב את תשתית הטרור ,גובים מחדש בכל פעם
עוד הרוגים אצלנו ,כשאנו שולחים את כוחות הבטחון למשימה סיזיפית
של ציד חוזר ונשנה של אותם אנשים ,כאשר אצלנו שמות ההרוגים
מתחלפים ומצטברים.

אין צדק בהקרבת מאות אנשים מחר
תמורת אדם אחד היום
עצם קיום ויכוח פנימי האם לשחרר מחבלים שברור מראש שירצחו
עשרות אנשים תמורת אדם אחד ,הוא סימן מדאיג .הפכנו לחברה המוכנה
להקריב מאות אנשים מחר כדי לקבל אדם אחד היום ,תוך הסתתרות
עלובה מאחורי חוסר ידיעת השמות של הנרצחים העתידיים וניצול
העובדה שהנדונים למוות ,המסתובבים עדיין בינינו ובני משפחותיהם,
שותקים ,כי הם עדיין אינם יודעים מה מצפה להם.
האם  30נרצחי סדר הפסח במלון פארק ובני משפחותיהם היו יושבים
בשקט כששוחרר הרוצח עבאס מוסטפא אלסיד ב ?1996-הטינופת הזו
יושב שוב בכלא .האם שוב ישוחרר כעת כחלק ממשחק אכזרי ומטורף?
כך אנו מקריבים את העתיד תמורת "שבוי עכשיו".
כאן אין תירוצים של "שלום"" ,התנתקות" או "תהליך מדיני" ,אלא
ידיעה מראש ,ברורה ומזוקקת ,של האסון הוודאי שהשחרור הזה יביא
והיעדר היכולת לשנות כיוון .התנהגות זו הינה לא פחות מסימפטום
לאבדן רצון הקיום שלנו.
ובכל זאת ,מה עם גלעד שליט? ובכן ,לפני שנכנעים נסו קודם להפסיק
לספק לישות הטרוריסטית המחזיקה אותו ,חומרי גלם ,אנרגיה ,מים
ומזון ,בודדו את אסיריה מהעולם ,הפכו אותם לבני ערובה והרגו את
מנהיגיהם ללא "רגיעות" והפוגות .אין לנו שום זכות להרהר בכניעה לפני
שניסינו את כל אלו ,בתור התחלה.
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

השרים מתקפלים

הגויים לא מתפעלים מכל ההצהרות של
כל השרים כי הם יודעים שאם מחר הם
ילחצו  -יחזרו בהם מדיבורם ,וכפי שעשו זאת בעבר
)לא בעבר לפני מאה שנים ,אלא אתמול ושלשום ולפני
שבוע ,חודש ושנה(.
)י"ט כסלו תשל"ט(

נפלאות עכשיו
ברגעי האימה מול התינוק
אצל בני משפחת קירשנזפט,
במהירות לחדר הסמוך ,שם ראיתי
ניסים.
רגילים לשמוע מידי פעם על
את אימי רוכנת על אחי ,שהיה אז
יתרה מזו ,כמה מסיפורי הניסים
בן שנתיים וחצי.
המתגלגלים בקרבתם ,שייכים לבני
"הוא לא נושם .אני לא יודעת מה
משפחתם הקרובה.
קרה לו .תעשה משהו" .היא פנתה
כשלוחי
המשמשים
בני המשפחה,
אלי בהיסטריה.
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בישובי
תקופה קצרה קודם לכן ,סיימתי
גוש קטיף ,וכיום פעילים בקרב
קורס של מגן דוד אדום ,אבל גם זה
המגורשים הפזורים ברחבי הארץ.
לא הכין אותי למצבו.
מתגוררים כיום ,יחד עם אחיהם,
צבע עורו של התינוק הכחיל
באתר ה"קראוילות" בניצן.
ובחלקו היה נראה כירוק .נראה היה
עד לפני מספר שנים הם גרו בגוש
שחפץ כל שהוא חונק את גרונו
קטיף ,שם זכו לראות לא פעם את
והוא לא מצליח לנשום.
יד ההשגחה העליונה ,המגינה על
"תרים את הטלפון ותדבר איתם"
כל אחד.
אמרה אימי .רק כעת שמתי לב
פצעיתו והחלמתו המופלאה של
למכשיר שהיה מונח על הרצפה.
אבי המשפחה ,הרב יגאל ,התפרסמו
הרמתי והקשבתי .התברר כי
בעבר ,גם מעל גבי בימה זו .היה
אימי התקשרה למד"א .אך מרוב
זה כאשר באפן מופלא נעלם רסיס
הלחץ לא הייתה מסוגלת להמשיך
פצצת מרגמה שפגעה בסמוך לעמוד
להחזיק את המכשיר,
השדרה שלו.
תוך כדי הטיפול בתינוק
המשפחה,
ילדי
גם שאר
שמרגע לרגע היה נראה
כאשר
ירי.
מפיגוע
ניצלו
מייאש...
באחת הפעמים ,בעודם
המוקדנית ניסתה לעודד
נוסעים ברכבם בכביש
אותי ,ולומר לי שמייד
כיסופים ,נורו לעברם
מגיע האמבולנס ,אך
שלש מחסניות ונזרקו
אימי ששמעה זו הגיבה
שני רימונים .שמשות
מייד" :זה כבר כמה
הרכב נופצו 90 ,כדורים
דקות .מה קרה שלוקח
ניקבו את פח המכונית
ברוך שמואל קירשנזפט להם כל-כך הרבה זמן
ופערו חורים בגוף
להגיע?"
הרכב ובדרך נס יצאו בני המשפחה
לצערינו ,שאלתה הייתה מובנת.
כמעט ללא פגע.
מדובר בישוב בו מורגלים כוחות
בארוע נוסף ,נפל פגז ליד ביתם
הבטחון וההצלה להגיע לאירועים
בנוה דקלים .אחד הבנים ,נפצע
שונים במהירות ,ואילו כאן ,נראה
קשה בבטנו .הוא הוטס לבית
היה שהם מתעכבים מאיזו סיבה.
החולים ,נותח וטופל ולאחר מספר
במוחי התחילו לרוץ כל מה שלימדו
ימים הוא יצא מזה וחזר לביתו.
אותנו ,על מי שלא נושם במשך
אלא שבשונה ,מסדרת הניסים,
דקות אורוכות ,ועל מה שחוסר
המוגדרים כפיגועים ומעשי חבלה
החמצן במוח יכול לגרום ...אך
על רקע בטחוני ,הרי שהפעם,
בשלב זה העדפתי כמובן לשמור
סיפר בן המשפחה ,הת' פיני ,על נס
את מחשבותי לעצמי....
מיוחד ,שאירע לאחיו ברוך שמואל,
לפתע שמעתי את אימי מכריזה
לו היה עד באופן אישי.
בקול" :יחי אדוננו  . .לעולם ועד".
"היה זה לפני מספר שנים ,באותם
רגע אחרי שסיימה את ההכרזה
ימים התגוררנו בגוש קטיף ,או כפי
השלישית התחיל התינוק לנשום
שמכנים אותו בחיבה "הגוש".
ולהשתעל .לצוות האמבולנס שפרץ
רגוע,
ישבתי בבית ,הכל היה נראה
למקום ,שניות לאחר מכן ,לא נותר
הצעיר
לפתע מתפרץ לחדר אחי
אלא להיות עדים לנס המופלא.
ממני ,ומבקש ממני לבוא במהירות:
הסיפור התפרסם בקרב תושבי
"אמא קוראת לך ,קורה משהו
הישוב ,בסעודת הודיה מיוחדת
לברוך שמואל .תבוא דחוף!".
שערכה משפחתי לאחר האירוע ,בו
הבהירו
מראה פניו והבהלה שבקולו
סיפרה אימי את הסיפור".
לי שמדובר במשהו רציני .רצתי

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

בקשת עזרה דחופה ,לאחד מאנ"ש שצריך
לעבור השתלת כליה בדחיפות!
לתרומות :הקרן לרפואת ישראל בן מרים
ח-ן  21269813בנק הדואר

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם

ו' כד פרקים ד-ו

היומי אדר פרק ליום

הל' שכנים פרק כ

ש' כה פרקים ז-ט

פרק כא

א' כו פרקים י-יב

פרק כב

ב' כז פרקים יג-יד .הל' שלוחין ושותפין ,פרק א.

פרק כג

ג' כח פרקים ב-ד

פרק כד

ד' כט פרקים ה-ז
ה' א פרקים ח-י

פרק כה
פרק כו

הל' סנהדרין

אור הגאולה בפיליפינים
לפני מספר חודשים ,בעוד ב 770-שבניו יורק,
נאספים אלפי שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח,
ל"כינוס השלוחים העולמי" המתקיים פעם
בשנה ,בעת הסעודה החגיגית הוכרז על צאתם
לשליחות של זוג נוסף .היו אלה הרב יוסף יצחק
ורעייתו תפארת לוי ,שיצאו לפתוח לבדם את
בית חב"ד בפיליפנים.
בניגוד לדעות הרווחות .את השלוחים לא מממן
איש ,ואין גם גב כלכלי עתיר נכסים העומד
מאחוריהם .את הכסף לכיסוי ההוצאות גייסו
הרב יוסף יצחק ורעייתו ממכרים ומאנשים נדיבי
לב ,שביקשו ליטול זכות בפעילות החיונית.
כיום כמעט חצי שנה לאחר בואם למקום,
ולאחר עונת פעילות מוצלחת ניתן לומר כי הם
השקיעו את כספם ,באפיק הנכון ,המקום בו
הרווח רק עולה מיום ליום...

ב .770-כך ,שלכולם היה ברור ,כמו לבני הזוג,
שאחרי החתונה ,הם יצאו לשליחות.

מגיל צעיר במיוחד

אור לגויים

מכיריו של יוסי ,כפי שהם מכנים אותו ,לא
מתפלאים על תעוזתו לצאת לשליחות ,במדינה
הנידחת .כבר בילדותו הצטיין בפעילות נמרצת
של "מבצעים" מידי שבוע הוא נצפה בישובים
שמסביב למושב קוממיות ,מקום מגורי הוריו,
בסיבוב של חלוקת "שיחת הגאולה" בבתי כנסת.
בשנים שלאחר בר המצווה ,המשיך בהרחבת
הפעילות ,והניח יתד להקמת מרכז "ופרצת"
בישובי צפון הנגב.
מידי חג ומועד ,הביא למקום עשרות "תמימים"
 תלמידי ישיבת חב"ד ,לפעילות שחולשת עלפני עשרות ישובים ,ומקיפה אלפי אנשים .בל"ג
בעומר ,לדוגמא ,קיים מאה ואחד תהלוכות.
פעילות זו ,ממשיכה גם לאחר נסיעתו ,לפני
מספר שנים ללימודים בישיבת חב"ד המרכזית

מספר הרב יוסי" :זמן מה לאחר החתונה,
התחלנו לברר על מקום פוטנצאלי לפתיחת בית
חב"ד .ממקורות שונים ,נודע לנו על החוסר
בפעילות קבועה באיזור הפיליפינים.
ביררנו פרטים על המקום ,ושאלנו את הרבי
שליט"א מלך המשיח ,האם לצאת ולפתוח
שם בית חב"ד .התשובות המעודדות לא פסקו,
לאורך כל ההכנות לנסיעה ,קיבלנו באמצעות
ה"אגרות קודש" תשובות שמשמעותן אחת -
לפתוח בפעילות ולהרחיבה.
מייד עם הנחיתה במקום ,התחלנו לתור אחר
מבנה מתאים לפעילות ,שנמצא ב"ה לאחר
מאמצים ,והפתענו את בעלי העסקים והסגל
הדיפלומטי ב ...הזמנה לחנוכת בית חב"ד.
לחנוכת הבית הגיעו חברים בקהילה המקומית,

הרב יוסף יצחק לוי נואם באירוע מקומי

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לחבר עליון ותחתון
זהו תפקידו של עם ישראל בכל הדורות ובכל
המקומות ,כמרומז במראה החלום של אבינו יעקב
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,לייחד את
המטה מטה עם המעלה מעלה ,באופן אשר והנה ה'
נצב עליו ,כחותמו וסיומו של הענין שם.

)מאגרת ז׳רנה(

היחס הראוי למנהגים
למנהג כמה מאנ"ש שבחורים היורדים לפני התיבה
מסרבים לעטוף טלית ועל דרך זה בעליה לתורה
הגבהה וכיוצא בזה.
מיוסד האמור על הוראת כ"ק רבותינו נשיאינו
)כנדפס בהיום יום יט כסלו( אין הש"ץ מתעטף

בטלית למעריב ,לא בשבת ויום טוב ולא בראש
השנה  -שמזה מובן שאין בזה פגיעה כלל וכלל
בכבוד הצבור וכיוצא בזה ,שמזה בנין אב גם
בהנוגע לתפלת הבקר אלו שאין עוטפים טלית גדול
כשמתפללים בפני עצמם.
ועל פי ספור תורתנו ]שגם סיפור התורה הוראה
היא[ )סוכה לב ,ב( :רב אחא ברי' דרבא מהדר וכו'
הואיל ונפיק מפומי' דרב וכו' ובפרט שבנדון דידן
הרי יש גם הענין דעשיית ברכה שכמה שקלא
וטריא בזה ,והעצה היעוצה הכי פשוטה לצאת
מספק ברכה שלא להכנס לכל שאלה זו ,וק"ל .מובן
שכל האמור הוא באופן שלא לבוא לידי מחלוקת
שהרי גדול השלום וכל התורה לא ניתנה אלא
לעשות שלום בעולם.

חוגגים אירוע?

יצחק ברוך

פסח של גאולה צילום אירועים

עלוני הסברה ,עלונים לילדים ,שלטים,
פוסטרים ,הגדות" ,כזית מצה"
להזמנות :מרכז ההפצה ממש
077-5123-770
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מרוצים!
ותהיו
)גם מהשירות ,גם מהמחיר(
052-623-7708

)מאגרת ז׳רנ(

יחד עם השגריר וקונסול ישראל ,שקבעו את
המזוזות הראשונות .לאחר מכן ישב הקהל
להתוועדות חסידית ואמירת "לחיים" לרגל
הקמת בית חב"ד החדש .המעמד המרגש הותיר
רושם עז על כל הנוכחים ,שהתרגשו מעצם
המעמד של קביעת מזוזות לבית תורה ותפילה
במקום נידח כל-כך השוכן במרחק עצום מכל
מה שמזכיר יהדות.
מעבר לפעילות הקבועה ,אותה מקיימים בכל
בית חב"ד ,כבחג החנוכה וכדומה ,אנו משתדלים
לגווון ולעניין את כל היהודיים בפעילות .כך
למשל ניתן למצוא אצלינו מידי שבוע ,התכנסות
של נשי האיזור לסדנאות אפיית חלה ועוד,
כשהמסרים מועברים באמצעותם.
גם כאלו שאינם יהודיים ,מגלים בבית חב"ד את
הכתובת לכל ענין יהודי ,ובאירוע שנערך במהלך
"עופרת יצוקה" כתמיכה בישראל ,הוזמן השליח
לנאום ,כשהוא מסביר את  7מצוות בני נח.

ברכת מזל טוב
ביום שישי האחרון ,נולדה להם ,בשעה טובה
ומוצלחת ,בתם הבכורה ,ויקרא שמה בישראל
 חנה ,לאריכות ימים ושנים טובות ,ומתוך נחתרוח לרבי שליט"א מלך המשיח.
"בגלל עומס הפעילות של חג הפורים וההכנות
לפסח ,ובעקבות מענות שקיבלנו מהרבי שליט"א
מלך המשיח ,החלטנו להשאר במקום ולהמשיך
בפעילות .למרות הקושי הצפוי ,הצלחנו ב"ה גם
במבצע פורים ,שהתקיים שעות ספורות לפני
הלידה".
פרטים נוספים על פעילות בית חב"ד וכן
אפשרויות לתרומה ,לקראת פעילות חג הפסח,
ניתן למצוא באתרwww.chabad.ph :

