ב"ה

ה ג ל י ו ן

ה ש ב ו ע י

ש ל

י מ ו ת

ערב שבת קודש פרשת ויקרא ,ב' ניסן ה'תשס"ט )(27.3.09

ה מ ש י ח
"ה ְק ֵהל"
שנת ַ

741
66 7

האירוע הנדיר
לזירוז הגאולה

מול תחושה מוטעית זו של ביטול ואפסות כלפי הטבע ועוצמתו )ח״ו( ציוו לנו חז״ל לעצור לרגע ,להרגיע
ולהכריז :ברוך עושה מעשה בראשית״ ,כחלק מקיום היעוד ״ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה׳ דיבר״
זה לא קורה בכל יום ,גם לא בכל חודש או שנה .אבל
של ביטול אפסות .תחושה שעלולה להתקבל גם בכל
מפגש עם איתני הטבע ,רעידות אדמה ,ברקים ורעמים,
בעוד כשבועיים ,בערב פסח ,נוכל כולנו להיות שותפים
סערות הוריקן ,טורונדו או גלי צונאמי אדירים .מול
לאירוע נדיר המתרחש אחת לעשרים ושמונה שנה )!(
תחושה מוטעת זו כלפי הטבע ועוצמתו) ,ח"ו( ,ציוו לנו
 "ברכת החמה" .וכך הורו לנו חז"ל :הרואה את החמהחז"ל לעצור לרגע ,להרגיע ולהכריז :הטבע אינו עושה
בתקופתה ,דהיינו כאשר "החמה נמצאת באתו הזמן
ובאותו מקום בעת שנבראה" ,מברך "ברוך את ה' אלוקינו את עצמו ,הבריאה אינה יישות עצמית ,יש מי שעושה
אותה" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה
מלך העולם עושה מעשה בראשית".
בראשית" ובהדגשת המילה "עושה" .לא 'עשה' בלשון
אחד מקווי היסוד בעבודתו של יהודי ,הוא עניין
עבר ,אלא "עושה" בלשון הווה .כתורת הבעש"ט ,אשר
ההודיה להשם יתברך .גם בברכה זו של "עושה מעשה
התהוות הבריאה מחדש היא תמידית ,בכל רגע ורגע.
בראשית" ,כוונתו הבסיסית
תורת החסידות מגלה ,כי
על
של יהודי היא ,להודות לה'
העם מכריז :יחי המלך
אותה השמש ,עם כל עוצמתה
בריאתו את עולמנו ,את הטבע
והשפעתה המכרעת על קיומה
על תופעותיו והכוחות הפועלים
של האנושות ,אין לה קיום עצמי
בו ,כולל השמש כאחד הגורמים
משלה אפילו לשבריר של שניה.
העיקריים המאפשרים את קיומו
כל מציאות הבריאה עם כל
של עולמנו ,בו אנו חיים ויכולים
עוצמתה ויישותה ,הופכת מידי
לעשות רצונו ית' ,בקיום התורה
רגע לאין ואפס המוחלט ,ואינה
והמצוות .וגם על כך אנו מברכים
מתהווית מחדש מאין ליש אלא
ומודים .אלא שיש כאן נקודה
ברצונו ית' "-המחדש בטובו בכל
תוכנית נוספת.
יום תמיד מעשה בראשית".

מול השמש

ונגלה כבוד ה׳

במושגי עולם הטבע ,הרי
בהכרזה זו של יהודי ,הוא
שחשיבותה של השמש לקיומם
מסיר את המסווה ,את ההעלם
של "חיים" על פני כדור הארץ
וההסתר מעל פני הטבע ומגלה
הינה קריטית .בראיה הטבעית,
את עניינו האמיתי ,שכל כולו
השמש משמשת כמקור אנרגיה
אינו אלא אלוקות" .א-לוהים"
עיקרי בעולם ,עד שקשה
לדמיין את עצמנו ללא ה"שמש" ביום ב׳ ניסן תשמ״ח )88׳( נשא הרבי שליט״א מלך המשיח בגימטריא = " = 86הטבע".
שיחה מיוחדת ,בה ביאר והדגיש את חשיבות פעולת העם
המשמשת כמקור אור ,חום
המכריזים ״יחי המלך״ .בתמונה :מעודד את שירת ״יחי בערב פסח השנה  -שנת ַה ְק ֵהל
ושאר ההשפעות החיוניות
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״ בשנת תשנ״ג של ימות המשיח ,ביום רביעי י"ד
לקיומה של האנושות עלי
ניסן בשעות הבוקר המוקדמות
אדמות ולמעשה לקיומם של כל צורות החיים בעולמנו.
)לכל המאוחר עד  (9:27נתכנס כולנו ,אנשים ,נשים
התפתחות מדע החלל ,רק הוסיפה מידע על השפעותיה
)בנפרד כמובן( וטף במקומות פומביים ומרכזיים למעמד
השונות של השמש על חיינו ,כאן על פני כדור הארץ.
"ברכת החמה" ,להכריז לעיני כל ,בשם ומלכות ,יש
בורא לעולם ! והוא ה"עושה מעשה בראשית" .הכרזה
עוצמה זו של השמש ,המסה האדירה שלה ,פעילותה
הבלתי פוסקת מראשית שמגמתה "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" ,הכרזה שתזרז
ותפעל את קיומו של היעוד "ונגלה כבוד הוי' וראו כל
הבריאה ,הכרחיותה
בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" בהתגלותו של הרבי שליט"א
לקיום האנושות ,כל
מלך המשיח ,שיבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה
אלה ,עלולים ליצור
בקרב בני האדם ,תחושה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
כינוס י״א ניסן בניו-יורק
כמידי שנה ,יתקיים אי"ה ,כנס
מיוחד לדוברי העברית בניו יורק,
לקראת יום י"א ניסן ,יום הולדתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח .האירוע
יתקיים ביום ראשון ,ד' ניסן )(29.3.09
בשעה  8:00בערב ,לצד שולחנות
ערוכים בסעודה חגיגית ,ובתוכנית
מרתקת ומיוחדת.

חדש בנחייג ונשמע
בעקבות השידרוגים במערכת
הטלפונית של מרכז חב"ד בטלפון -
נחייג ונשמע ) ,(08-9493770התווספו
שיעורים חדשים בגאולה ומשיח מאת
הרב גרשון אבצן ,שיעורים על ברכת
החמה ושיעורים מיוחדים על הלכות
חג הפסח ,בתפריט ראשי הקישו  .4כמו
כן ניתן לשמוע את הניגונים החדשים
לפרק ק"ח בתהילים ,לקראת י"א בניסן.
בתפריט ראשי הקישו .702

אורו של משיח
בשעה טובה ומוצלחת החלה
ההרשמה ל'רשת מחנות הקיץ  -אורו
של משיח' .בשנה ה .14-במהלך
הקעמפ ייהנו הילדים משבועיים מלאים
בפעילויות חסידיות ומהנות ומאווירה
מיוחדת .לרגל פתיחת ההרשמה הוכרז
על מחיר מיוחד למקדימים .לפרטים:
.oro770@gmail.com ,03-511-7705

בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להגאל
נא לשמור על קדושת הגליון

עבודת הקרבנות שמתוכינו
פרשתינו נפתחת בהוראת הקב"ה" :אדם
כי יקריב מכם קרבן לה'" .ידוע פירוש כ"ק
אדמו"ר הזקן על פסוק זה ,שהיה צריך לומר,
אדם מכם כי יקריב ,ואם כן עלינו להבין מדוע
נאמר :אדם כי יקריב מכם?
אלא הפירוש הוא ,אדם כי יקריב ,כאשר האדם
בא להתקרב לאלקות ,שזהו ענין הקרבן ,שהרי
מדוע הוא נקרא קרבן? אלא מפני שמקרב את
האדם לאלוקות ,משום שקרבנות הוא ענין
קירוב הכחות והחושים .ואם בשעה שהאדם
רוצה להתקרב לה' ,אזי" ,מכם קרבן לה'",
אתם צריכים להקריב מאתכם ,מתוככם מתוך
עצמכם.

ברוחניות ,שצריך להיות בהמה שלמה ,היינו
שצריך לבדוק עצמו שתהיה הבהמה שבו
שלמה ,היינו גם הגוף ונפש הבהמית ,והבדיקה
צריכה להיות נוקבת ויסודית ,לא ב"דרך מצות
אנשים מלומדה" ,כי באופן זה לא תהיה בדיקה
טובה ומספקת .אבל כאשר האדם יודע שהדבר
נוגע לו בחיי נפשו ממש ,הנה אז הוא בודק
עצמו בכל פינות נפשו ,במוחין ובמדות ובפרט
בשלשת הלבושים מחשבה דבור ומעשה ,ואז
ידע את כל עניניו הדורשים תיקון.
והיות והדבר נוגע לו בחיי נפשו ,הרי שהוא גם
יעשה ויקיים בפועל את התיקונים הדרושים
שלא יהיה בו מום.

קירוב הכוחות והחושים
ובזה הדימוי להקרבת הקרבן .כשם שבהבאת
הקרבנות בגשמיות ,לוקחים בהמה חיה,
שלימה בלי מום ושוחטים אותה ,היינו
שמוציאין ממנה את חיותה ,ואחר כך הוא
הקרבת האימורים ,שהחלֶב נשרף באש שעל
עולה,
גבי המזבח ,ועוד יותר מזה בקרבן ָ
התחלת הקרבנות ,שהוא עולה כליל למזבח.
הנה אותו הדבר הוא בעבודת הקרבנות

הדבר תלוי בכם
לאחר הבדיקה הוא יהיה ראוי להיות קרבן,
כלומר ,שמגיעים לשלב השחיטה ,המאופיין
בכך שהבשר וכו' נשאר בשלימות אלא שמוציא
ממנו את החיות  -את ההתלהבות לפן החומרי
לענינים גשמיים .כלומר ,שגוף ועצם הדבר
הגשמי נשאר ,אלא שמעתה האדם משתמש

בהם רק בכדי שתהי'ה לו תוספת כח בעבודת
ה' ,כמאמר "חמרא וריחא פקחין"" ,דלא אכלי
בשרא דתורא לא דקדקתי טעמו של דבר".
שכל זה הוא בתחום הענינים שהם רשות,
ובפרט בעניני מצוה ,כמו אכילת שבת ויומים
טובים ,או ציצית מצמר גשמי ותפילין מקלף
גשמי ,היינו דברים גשמיים שעושים בהם
עצמם מצוה ,ולא רק הציווי של בכל דרכיך
דעהו.

בהסכמת הנפש הבהמית
וזהו עבודת הקרבנות ,להוציא את החיות
מענינים הגשמיים ,שישתמש בהם רק לעבודת
ה' ,דאז הוא מכם קרבן ,מכם עצמכם .וכאשר
האדם מקריב מכם קורבן ,אז הוא קרבן לה'
שמתקרב ומתאחד עם ה'.
למרות האמור לעיל ,שהדבר תלוי "מכם"
דווקא בכח האדם .הרי שפסוק לפני כן נאמר
"ויקרא אל משה" ,שהכח לעבודה זו ,מגיע
מהקב"ה הקורא לכל יהודי ,ומסייע בעדו
להתער ולהתעלות בעבודת ה'.
ובכל זאת ,נדרש היהודי ,להוסיף בהתקשורותו
אל משה" ,אתשפטותא דמשא" שבכל דור
ולהדבק בו ,ועל ידו להתקשר ולהעלות.
וכאשר עושים זאת ,אזי אפשר "בשעתא חדא
וברגעה חדא" ,להכון להקריב קרבן מכם להוי',
שכל כוחותיו ,הגלויים והנסתרים יתעלו באש
של מעלה ,וכך להעלות את חיות העולם הזה
לקדושה ,בגאולה האמיתית והשלימה.
)עפ״י מאמר ״באתי לגני״ תשי״ב(

לוח השבת

פרשת ויקרא
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 6:20
תל-אביב 6:35
6:26
חיפה
באר-שבע 6:37
ניו-יורק 6:57

מוצש"ק

7:33
7:35
7:35
7:35
7:57

 :‰¯ËÙ‰עם זו יצרתי לי – ובישראל
יתפאר )(‚Î-‡ „Ó ,ÁÎ-‡Î ‚Ó Â‰ÈÚ˘È
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

ויקרא
ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו
מאהל מועד

)ויקרא א ,א(

מאוהל מועד :מלמד שהיה הקול נפסק
ולא היה יוצא חוץ לאוהל .יכול מפני
שהקול נמוך? תלמוד לומר" ,וישמע
את הקול" ...הקול שמתפרש בכתובים
שנאמר" :קול ה' בכח קול ה' בהדר קול
ה' שובר ארזים וישבר ה' את ארזי הלבנון
קול ה' חוצב להבות אש".
אם כן למה נאמר מאוהל מועד ,אלא מלמד
שהיה הקול נפסק ולא יוצא חוץ לאוהל
מועד .כיוצא בו אתה אומר "קול כנפי
הכרובים נשמע עד החצר החיצונה" .יכול
מפני שהקול נמוך ,תלמוד לומר "כקול
ש-ד-י בדברו" .אם כן ,למה נאמר "עד
החצר החיצונה" אלא כיון שהיה מגיע עד
החצר החיצונה היה נפסק מאוהל מועד.

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
למשפחת ר' חיים יעקב אליאס,
לבוא הבן הת' לוי יצחק בקשרי השידוכין
עם רבקה למשפחת דרוק
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

אמר רבי עקיבא ,שמא היה הקול נשמע
מכל הבית כולו? תלמוד לומר "מעל
הכפורת" .ושמא היה הקול נשמע מעל
הכפורת כולה? תלמוד-לומר "מבין שני
)ילקוט שמעוני(
הכרובים".

ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו
מאהל מועד

)ויקרא א ,א(

אמר רבי יצחק ,עד שלא הוקם המשכן
היתה נבואה מצויה באומות העולם,
משהוקם המשכן נסתלקה מהן ,שנאמר
)שיר השירים ג(" :אחזתיו ולא ארפנו".
)מדרש(

אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל
מצות ה׳ אלוקיו

)ויקרא ד ,כב(

איזהו נשיא ,זה מלך ,שנאמר "מכל
מצוות ה' אלוקיו" ,שאין על גביו אלא ה'
אלוקיו.
)הוריות י ,יא(
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
"ÍÏÓ‰ ÈÁÈ" ‰Ê¯Î‰‰
ÂÈ˘ÚÓ" ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ÌÈÈÒÏ ˘È
‰˘˜·‰ Ì‚ ÏÏÂÎ "ÂÈ˙„Â·ÚÂ
‰Ê¯Î‰‰Â ,"È˙Ó „Ú" ‰˘È¯„‰Â
"‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ „Â„ "ÍÏÓ‰ ÈÁÈ
 בזריזות הכי גדולהÌÚ ‰¯Â˘˜‰ ,שמחה וחיותÌÈÏÚÂÙ ‰Ê È„È ÏÚ˘ .
Ïˆ‡ ˙ÂÊÈ¯Ê‰„ "‰˘ÈÁ‡"‰ ÏÂÎÈ·Î
הקב"ה ,"‡Â‰ Ô‰Î ÌÎÈ˜ÂÏ‡" -
˙‡ ÏÂ‡‚Ï - "Ì‰ ÌÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰Î"Â
· Ï‡¯˘È Èבזריזות הכי גדולה,
˙Ô·ÎÚ ‡Ï" ,˘ÓÓ „ÈÓÂ ÛÎÈ
 ÌÂ˜Ó‰כהרף עין".
)(Á"Ó˘˙ ÔÒÈ '· ˙ÁÈ˘Ó

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב יוסף יצחק אופן
לבוא הבן הת' ישראל בקשרי השידוכין
עם חיה מושקא למשפחת
ר' יעקב הכהן כ"ץ
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
בי"א ניסן ,תשמ"א ,ימים ספורים לאחר שקיימו ,באותה שנה ,את "ברכת החמה" נשא
הרבי שליט"א מלך המשיח שיחה ,בה הסביר את תועלת ניצול אנרגיית השמש

שלש פעמים "שבת!"

האם אנו מודים לחמה?
...בשעה שמקבלים טובה מבשר ודם שהוא בעל בחירה
אמיתי — צריכים להכיר תודה על כך ,היות ש"חמרא למרא
טיבותא לשקייא" .ועל דרך זה גם בשעה שמקבלים טובה
מאלו שאינם בעלי בחירה )=השמש והבריאה כולה(.
דאף על פי שיש אצלם הדגשה שהם הינם "כגרזן ביד
מתקן לניצול
אנרגיית השמש החוצב" ,הנה הוא על דרך "גרזן ביד החוצב" כפשוטו ,שאף
על פי שהוא רק "כגרזן ביד החוצב"  -אבל הוא שומר את
הגרזן ואת הקרדום וכו' והוא מחזיק זאת במעמד ומצב טוב -
על דרך זה הוא גם בענינינו ,שאף על פי שאותו אחד שעשה לו טוב
אינו בעל בחירה כלל  -הנה מכיון שהוא היה שליח טוב ,ממוצע טוב
וכיו"ב  -משתדלים שהוא יהיה במעמד ומצב טוב ,שזהו )בבשר ודם(
 ע"י שהוא שומע הכרת תודה זו.שזהו )שאף על פי שזהו רק "כגרזן ביד החוצב" מחזיקים אותו במעמד
ומצב טוב וכו'( אחד מהביאורים בענין זה של ברכת החמה וברכת הלבנה
)חידוש החודש(.
הצמח צדק מאריך בספר המצוות אודות החילוק בין אנשים לכוכבים
ומזלות ,שאצל אנשים אומרים ש"טיבותא לשקייא" ,מה שאין כן לכוכבים
ומזלות אסור להכיר להם תודה  -שזהו מאחר והאדם הוא בעל בחירה
משא"כ כוכבים ומזלות אינם בעלי בחירה -
ולכאורה אינו מובן ,כיצד ישנה ברכת החמה וברכת הלבנה?!
אף על פי שאומרים בברכת החמה "ברוך עושה מעשה בראשית" ,ואין
זה ח"ו ענין שמודים לשמש ולירח  -אבל אומרים בזה גם בשבחה של
חמה ,כמו שאומרים ב"למנצח השמים מספרים" ש"והוא כחתן יוצא
מחופתו"" ,לשמש שם אהל בהם" וכו' ,ומדגישים גם שעל ידי החמה
עושים את הברכה "ברוך עושה מעשה בראשית".
ועד"ז ויתירה מכך בברכת הלבנה ,שהלבנה זקוקה לברכה יותר מאשר
חמה  -מברכים אותה ,ואומרים "שתתחדש" עם כל הענינים ,עד " -שני
המאורות הגדולים כמו שהיתה קודם מעוטה" עם כל הפרטים שבדבר
 ולכאורה כיצד זה מתאים עם מה שמחלקים בין בעל בחירה עם שאינובעל בחירה?!

לנצל את מה שניתן מהקב"ה
ועל פי הנ"ל ,שאף על פי שזהו רק "גרזן ביד החוצב בו" ,אף על פי
כן מחזיקים אותו במעמד ומצב טוב וכו' ,מובן ,שאף על פי שהשמש
והלבנה הם אינם בעלי בחירה כלל ,אף על פי כן ישנה ברכת החמה
וברכת הלבנה,
וכאמור ,שעל דרך זה זהו גם בנוגע לטובה שמקבלים מבשר ודם שאינו
בעל בחירה  -שצריכים לתת לו הכרת תודה.
...רואים בעיני בשר  -ועל זה אין צריכים שום הוכחות  -שכאשר
מדינה מנצלת את הענינים שיש לה בארצה ובקרקעיתה ובאדמתה ,כבר
מזמן )שוין לאנג( אין צריכים להגיע למדינות אחרות.
...על כך מזכירה "ברכת החמה" עוד הפעם בהדגשה ,שישנו דרך פתוחה
ודרך ברורה  . .הענין של "חמה בתקופתה" .זהו דבר שכבר הותחל בכמה
מדינות ,גם במדינה זו ,באופן של קטן שבקטנים באופן של זעיר אנפין
לגמרי ,משתמשים עם "אין נסתר מחמתו" ,החמה ,החמימות של השמש,
משתמשים עם זה שזה יהיה חשמל שיעמיד את האנרגיה ואת המרץ
שצריכים להנהיג עם ענינים של בתי חרושת וכיו"ב..
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

לנהוג כפי ההלכה

הלוואי שהענין כפי שהיה עד עתה  -יהיה
מספיק ,ושיגיעו ל"היא חכמתכם ובינתכם
לעיני העמים"  -שינהגו על פי פסק דין ברור בשולחן
ערוך שאסור לפתוח את הארץ בפניהם ,אפילו כשהם
אומרים שהם רוצים לקחת רק "קש ותבן".
)י"ג תמוז תשל"ט(

חנות "כתר" תשמישי קדושה,
הכוונה בחלום .ניסיתי לחשוב מעט
בית
העומדת במרכז בת-ים ,ליד
יותר לעומק ,אך לא יכולתי לכוון
חב"ד בכיכר המרכזית של העיר,
למה מתכוון הרבי שליט"א מלך
מושכת לקרבה מידי יום ,אנשים
המשיח בקריאתו.
רבים.
המשכתי בשגרת יומי ,תוך שאני
חלקם באים לרכוש מוצרים
שוכחת מהחלום.
יהודיים כאלה ואחרים ,אחרים
מסתבר ,שההתעלמות שלי ,לא
מגיעים בגלל מוצרי משיח וגאולה,
הועילה ,כי לאחר מספר ימים,
אותם ניתן למצוא בחנות ,ואחרים
חזר החלום בשלישית ,כשהפעם,
פשוט רואים בחנות מעין בית
הקריאה שולשה" :שבת! שבת!
חב"ד לכל דבר.
שבת!".
חלקם של הקונים ,שבים לחנות
למרות כל זה ,מאחר שכאמור לא
מידי פעם כפעם ,על מנת לשתף
הצלחתי להבין ולמצוא במעשיי,
את המוכר ,בסיפור כזה או אחר
או במעשי בעלי שיחי' איזה שהוא
שאירע להם.
פרט בעייתי בשמירת השבת,
כרכי
גם
נמכרים
שבחנות
העובדה
לפחות לפי הבנתי.
"אגרות קודש" להם קיים ביקוש
אלא שלאחר מספר ימים נפתר
גבוה ב"ה ,מביאה אנשים רבים
הכל.
לחנות כשבאמתחתם ,סיפורי מופת
כאלה ואחרים.
היה זה לפני מספר
שבועות ,ביום השבת
כך גם אירע בשבוע
קודש .באותם ימים,
שעבר ,עת ישב בחנות,
התארחה בביתי,
הרב נח טויטו ,האחראי
אחייניתי ,תושבת
על החנות.
צרפת ,שהגיעה לביקור
אחת הקונות הקבועות,
בן מספר ימים בארץ
הגיעה בשבוע שעבר,
הקודש .מאחר וקרובת
כשבפיה סיפור מדהים:
המשפחה היחידה
שהכירה ,זו אני ,אחות
"בביתנו מקפידים
אימה ,הרי שהיא הגיעה
יהודי
חיים
לקיים אורח
הרב נח טויטו
לביתנו ושהתה בו.
מסורתי ,וכך למרות
שאולי איננו מוגדרים כ"חרדים",
בבוקר יום השבת היא ביקשה
שומרים
הרי שב"ה אני ובעלי שיחי'
מאיתנו ש"נקפיץ" אותה לחברותיה
השבת ,כמו גם על מצוות נוספות.
השוהות בנתניה ,תחבורה ציבורית
ירדה מעל הפרק ,והיא לא ראתה
לכן הופתעתי מאוד ,לפני תקופה
מוצא אחר מלבד שאנחנו ניקח
לא קצרה ,לחלום באמצע הלילה,
אותה למחוז חפצה.
על הרבי שליט"א מלך המשיח.
הסברנו לה בעדינות ,כי אנו שומרי
בחלומי ראיתי את מראה פניו,
שבת ,ולא נוכל להעתר לבקשה.
כשהוא אומר לי בתקיפות "שבת"
אלא שהיא סירבה להבין זאת
)בהברה אשכנזית" :שבעס"( ובידו
ופתחה במסע שיכנועים ארוך,
מכה על השולחן ,כחיזוק לתקיפות
הכולל לחצים רגשיים ואחרים.
דבריו.
בסופו של דבר ,נכנענו ,והתיישבנו
התעוררתי בבוקר ,זכרתי את
במכונית לנסיעה.
החלום בבירור ,אך לא הצלחתי
להבין למה ירמוז החלום .הלא ב"ה
אלא באמצע הדרך ,עברנו תאונת
בביתנו אנו מקפידים לשמור שבת,
דרכים קשה ,רכבינו התהפך,
כאמור.
ולמרות זאת יצאנו יחסית במפגעים
קלים .תוך כדי שאנו מפונים לבית
לאחר מספר ימים ,נשנה החלום
הרפואה ,הבנתי ,שהרבי שליט"א
שנית ,אלא שהפעם במקום פעם
מלך המשיח ביקש להציל אותנו
אחת ,אמר הרבי שליט"א מלך
בקריאתו בחלום" :שבת! שבת!
המשיח פעמיים" :שבת! שבת!".
שבת!"...
גם הפעם לא הצלחתי להבין ,מה

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 היומי

ו' ב

הל' עבדים ,פרקים א-ג

פרק א

ש' ג

פרקים ד-ו

פרק ב

א' ד

פרקים ז-ט

פרק ג

ב' ה

ספר משפטים .הל' שכירות ,פרקים א-ג

פרק ד

ג' ו

פרקים ד-ו

פרק ה

ד' ז

פרקים ז-ט

פרק ו

ה' ח

פרקים י-ב

פרק ז

ניסן פרק ליום
הל' עדות

הפנימיות של "ברכת החמה"
"ברכת החמה" .מצווה נדירה וחביבה במיוחד
המתקיימת פעם בעשרים ושמונה שנה ובה
מודים להקב"ה על אורה של השמש כאשר היא
חוזרת למקום תלייתה – יום השויון האביבי,
ביום רביעי בו נתלתה ברקיע השמים.
יום זה כבר מקבל את התכונה הראויה לו ,בימים
אלה ,כאשר רבבות המוני בית ישראל ,עוסקים
בהכנותיהם לקראת קיום המצווה הנדירה ,בערב
חג הפסח הקרוב ,בשעות הבוקר המוקדמות.
בערים רבות נערכים למעמדות המוניים
בהשתתפות הציבור הרחב ,שישתתף בקיום
המצווה ,הנחשבת לנדירה.
מצווה זו זכתה במרוצת השנים ליבול ספרים
תורני עצום העוסק בהלכותיה ומנהגיה ,ועדיין
היה חסר ספר שיסביר את הצד הפנימי .את
הסוד של מצווה כבירה זו שמצליחה לסחוף
בהתלהבות את כל העם למעמדי אחדות.
השנה הזו הושלמה התמונה כאשר מכון "ממש"
הוציא לאור את הספר המהודר "החמה וברכתה
– ברכת החמה במשנת החסידות" ,ובו מופיעים
מאמרי חסידות נפלאים מאדמור"י חב"ד
המבארים את סוד כוחה הרוחני של החמה ,את
סיבת הסיבוב התמידי שלה ,וכמובן את המסר
שהיא מלמדת אותנו.

ביאורים נרחבים
פרק נרחב מוקדש בספר לשאלות אסטרונומיות
המתעוררות בעקבות מצווה זו ,כמו גם דיון
בגודלה של השמש לפי חז"ל ובעיקר הבהרת
דעת התורה אודות מיקומו של כדור הארץ
במרכז היקום ,כאשר מערכת השמש סובבת
סביבו ,בניגוד לתיאוריה הקופרניקאית הקרויה
כיום תיאוריית ה"הליוצנטריות".

הרב שמעון ויצהנדלר

כל זאת מתוך כתביו העמוקים של כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א שמכתביו ושיחותיו
בחכמת האסטרונומיה היא מן המפורסמות.
פרק מעניין מלקט בתמציתיות עשרות רבות
של פתגמים וביאורים חסידיים לפרקי התהלים
הנאמרים בנוסח ברכת החמה.
וכן אוסף רחב של שיחות מהרבי מלך המשיח
שליט"א המבארים הלכות מגוונות בברכה
זו ,כמו את המנהג לברך בעת המעמד ברכת
"שהחיינו" ,את חובתן של הנשים בברכה נדירה
זו ,זמן ברכתה בכל העולם ונוסח חב"ד בברכה.

החמה והגאולה
אם מחפשים את הפן הגאולתי ,דומה כי השיחה,
האחרונה בספר ,יכולה ללמד אותנו יותר ממשהו
על מנהיגותו הכלל עולמית של הרבי שליט"א
מלך המשיח:
היה זה ימים ספורים לאחר מעמד ברכת החמה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הצינור להמשכת הברכה
...לפלא גדול שבכל מכתביו אינו מזכיר דבר
מפעולותיו בקדש ,זאת אומרת במילוי התפקיד
להפיץ התורה ומצותיה בכל מקום שידו מגעת,
והרי סוף-סוף ברור הדבר ,שעניני תורה ומצות
הם הן הצנור והכלים לברכת השם ית' והמשכתם,
והשתדלות בדרך הטבע אין זה אלא עשיית כלים
בדרך הטבע למה שכבר נפסק ונמשך מלמעלה,
ולא עוד ,אלא שעשיית כלים אלו מוכרחת מפני
סדרי העולם הזה ולא בעצם הדבר ,וכמבואר כל
זה בכמה-מקומות ומהם בקונטרס ומעין על פסוק
הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה .ומזה במכל-
שכן וקל-וחומר ,ומה בהשתדלות עשיית ענין
שאינו אלא כלי מתייגעים ומשתדלים ביותר מבלי

הבט על כל מונע ומעכב ,על אחת כמה וכמה איך
שצריכה להיות השתדלות בהנוגע להעיקר ,ובגודל
פשיטות הדבר בודאי שלדכוותיה אין צורך בביאור
)מאגרת ז׳רסב(
נוסף.

להדגיש את ההפרדה

...כיון שמוזכר בזה גם נגינה ,צריך להבטיח
)באווארענען( שתהי' רק ע"י הילדים והגברים לבד,
וקל להבין.
בהנוגע להפרדה ,הרי באם שזה אפשרי ,כדאי
לעשות הכנוס בבת אחת לילדים ולילדות ,בכדי
שיובלט ענין ההפרדה ,אבל פשוט באם אי אפשר
להבטיח ההפרדה או ספק אפילו ,ועוד יותר ענין
הנגינה ,הרי אין ברירה וצ"ל התנאי דאי אפשר
בלאו הכי  -שיהיה שני כנוסים.

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׳רסא(

בשנת תשמ"א ,בהתוועדות יום י"א ניסן
ששודרה מחוף אל חוף ,נשא הרבי שליט"א מלך
המשיח דברים בנושא הבוער באותה תקופה
 "משבר האנרגיה" וקרא למדינת ארצות הבריתלהפסיק את התלות הלא-בריאה במדינות
הערביות עקב הצורך בנפט וכדו' ובמקום זאת
להתחיל לפתח ביסודיות את ניצול אנרגיית
השמש.
הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר ,כי ניצול
אנרגיית השמש בדרום ארצות הברית תניב כוח
עצום שיוריד את צריכת הנפט בצורה דרסטית
וכך תוכל ארצות הברית להיות המובילה בעולם
בהפצת צדק ויושר ובעיקר לסייע לארץ הקודש
ולשמור על גבולותיה ללא כל ויתור.
זהו עוד פן במנהיגותו של מלך המשיח ,המתקן
את העולם בפועל ממש.

התיחסות אקטואלית
למרות שאת המצווה ,מקיימים רק אחת
לעשרים ושמונה שנים ,ניתן למצוא בספר,
כאמור ,התייחסות לנושאים אקטואליים
תמידיים ,כגון :מהותה של השמש ,הילוכה,
השפעתה ,מיקומה ואפילו התייחסות לגודלה,
בזמן הגאולה האמיתית והשלימה.
בספר אף מובאים תיאורי מעמדות "ברכת
החמה" הקודמים ,אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בשנים תשי"ג ותשמ"א.
הספר כולל  250עמודים והוא נערך על ידי הרב
שמעון ויצהנדלר ,שאף הוסיף סקירה רחבה
לנושא.
את הספר ,ניתן להשיג כעת בחנויות הספרים
המובחרות .הפצה ראשית :מרכז ההפצה -
ממש.077-5123-770 :

