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"לחיים" בתביעה
בלתי מתפשרת
השבת יתאספו רבים ברחבי הארץ והעולם ,להתוועדויות ״שבת אחדות״ לפני חג השבועות .הזדמנות פז
להרמת ״לחיים״ בתביעה בלתי מתפשרת מהרבי שליט״א מלך המשיח לקיים את הבטחתו עכשיו ממש

אייר תשכ"ז .קולות המלחמה שנשמעו מפי מנהיגי
מדינות ערב ,סגירת מיצרי טיראן ,תמונות הפגנות
ההמונים במדינות ערב שקראו להשמדת ישראל )ח"ו(,
דו"חות המודיעין שאישרו כי צבאות ערב מתכוונות
לתקוף את ישראל ,הססנות הממשלה בישראל לתגובה
צבאית ,כל אלה יצרו את אווירת החרדה שאפפה את
הישוב היהודי בארץ ,במהלכה של "תקופת ההמתנה"
הידועה ,ערב מלחמת "ששת הימים"..
הערכות הצבאיות שדברו על אבידות כבידות בנפש,
ועל מלחמה ארוכה שאת תוצאותיה קשה לשער ,רק
הוסיפו לתחושת המועקה
הכללית.
מחאה מול הבית הלבן
״לחיים לחיים״
מעל כל אלה נשמע באותם
במהלך השנים הבאות
ימים ,רק קול אחד צלול
לנוכח התנהלותן
ובהיר ,קולו של הרבי
ה"שפופה" של הממשלות
המשיח,
שליט"א מלך
בישראל ,ובעיקר
אשר כבר שבוע לפני פרוץ
כלפי הערבים ,כשהן
המלחמה ,הצהיר בפני
משתמשות בשטחים
משתתפי
עשרות אלפי
ששוחררו בניסי ניסים
כינוס ותהלוכת ל"ג
ובמסירות נפשם של
בעומר בניו יורק" :הקב"ה
חיילי צה"ל ,כקלפי מיקוח
יוציא את עם ישראל..
לצרכיהם הפוליטיים,
בנצחון גדול ,ובניסים
חזר והתריע כי הויתורים
שבקשו
ונפלאות" .לאנשים
יביאו להגברת הלחץ על
באותם
את ברכתו הק'
ישראל ובמקום להביא
ימים עבור קרוביהם
בשעת פגישתו של ראש הממשלה בבית הלבן ,עמדו בחוץ מאות והפגינו ,לרגיעה ולשלום הם יביאו
בארץ הקודש ,כתב "אין
בקריאה שלא לוותר על אף שעל ולא להסכים למשא ומתן עם הערבים! למלחמה ולסכנת נפשות.
דעתי נוחה מן ההגזמות
מלחמת יוה"כ ואלו שבאו
וההפחדות ,ובודאי ובוודאי שלא ינום ולא ישן שומר
אחריה היוו הוכחות צורבות.
ישראל".
הצהרות רה"מ על המשך ניהול מו"מ עם הפלסטינים
הכותל המערבי יהיה בקרוב בידינו וחיזוקה של הרש"פ ,מלמדים באופן ברור  -המימסד
המדיני והפוליטי בישראל לא למד דבר .השבת יתאספו
להורים שבקשו להחזיר לארה"ב את בניהם שלמדו
רבים ברחבי הארץ והעולם ,להתוועדויות "שבת אחדות"
בישיבות בארץ ישראל ,כתב" :כל התלמידים ימשיכו
ללמוד במקומם ואין לפחד ואין להפחיד" ,כשהוא מוסיף לפני חג השבועות .הזדמנות פז להרמת "לחיים" בתביעה
בלתי מתפשרת מהרבי שליט"א מלך המשיח לקיום
שלא תפול שערה מראשם ארצה ,וחזר והודיע כי נצחון
גדול מצפה לעם ישראל .הבטחתו בפעם נוספת "אני מנחם מענדל יהיה הראשון
שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות שלי  ...שתתפרק
שבוע ימים לאחר
הממשלה"" ,לחיים"! להוספה בתורה ומצוות ובאהבת
מכן ,בבוקרו של יום
ישראל" ,לחיים"! לקיום הבטחתו-נבואתו "הנה זה
שני כ"ו באייר לפני
 משיח  -בא" ,בגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.ארבעים ושתים שנה ,פרצה המלחמה שהיוותה את
התממשות אחת מנבואותיו הידועות "נצחון גדול
ובניסים ונפלאות" .כך גם היה ,כאשר עם פרוץ הקרבות,
כשהערבים התפארו ב"נצחונותיהם" ושידורי ישראל
שמרו על שתיקה ,הרגיע הרבי שליט"א מלך המשיח
ואמר כי המצב אינו כפי המפורסם בכלי התקשורת,
והוסיף "הכותל המערבי יהי׳ בקרוב בידינו" .וכדאי לציין
כי באותם ימים ,איש בממשלה ובמטכ"ל לא חשב על
שיחרור הכותל .השנים הבאות רק המחישו את עוצמתו
הנבואית ,שלעיתים נראתה גדולה מידי עבור החברה
בישראל.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
שבועות של גאולה
לקראת חג השבועות ,הפיקה
האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,רבבות פרוספקטים על מהותו
של החג בעידן הגאולה .כמו כן הודפסו
פליירים ופוסטרים הקוראים לילדי
ישראל להגיע לבית הכנסת ולשמוע
את עשרת הדברות עפ"י קריאתו של
הרבי מלך המשיח שליט"א .ניתן להזמין
במרכז ההפצה  -ממש.077-5123-770 :

חגיגת סיומי הרמב״ם
בימים אלו ,מתקיימים מעמדות
מיוחדים לציון סיום הלימוד היומי
במחזור השנתי של הרמב"ם ,ללומדים
במסלולים של שלשה פרקים ,פרק
ו"ספר המצוות" ליום .חגיגות אלו
מתקיימים בכל מקום ,לאור הוראות
הרבי שליט"א מלך המשיח.

לקט הלכות לחודש סיון
כמידי חודש ,יצא לאור ,ע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה ,לקט
הלכות ומנהגים .בלקט לחודש סיון:
עניני החודש ,חג השבועות ושבתות
החודש ,בתוספת ניצוצי אורות מתורתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח .בתחילת
הלקט ,מובאים לוחות הזמנים ,ושיעורי
הרמב"ם למהלך החודש .ניתן להזמין
את הלקט באגודה למען הגאולה ,טלפון:
.03-658-4633

שבת מברכים :אומרים את כל
ספר התהלים בהשכמה
נא לשמור על קדושת הגליון

צדיקים כתמר יפרחו
בפרשתנו ,פרשת במדבר מסופר ,שהקב"ה,
אמר למשה רבינו לאחר שמנה את עם ישראל,
"הקרב את מטה לוי" ,שיקרב מתוך עם ישראל
את שבט לוי ,והם אלו שיעשו את העבודה
במשכן ,ומאוחר יותר במקדש.
בזה התבטא תפקידו של שבט לוי שיצג
את כלל ישראל בעבודת המשכן והמקדש,
ובאמצעותה אף "המשיך" את כל ברכותיו של
הקב"ה לישראל ,שהגיעו על ידי העבודה.

לאוכליהם.
כן הדבר ביחס לצדיקים )וכל ישראל צדיקים
הם ,כפי שנאמר "ועמך כולם צדיקים"( קיימות
שתי דרכים בעבודת ה':
יש צדיק ,מסביר הבעש"ט ,שנמשל לארז ,אך
אינו עושה פירות .הוא לומד תורה ומקיים
מצוות ,אך כל זה לצורך עצמו .הוא אינו
משפיע על הזולת .אין ספק שהוא צדיק ,ואף
מקבל את שכרו מהשמים" ,כארז ישגה" -
איתן ,גבוה והדור  -אבל אין זה ,תכלית רצונו
של הקב"ה.

להאיר את העולם

ארז או תמר
במדרש מובא על כך הפסוק" :צדיק כתמר
יפרח ,כארז בלבנון ישגה" .מפרש הבעל-
שם-טוב )שבחג השבועות מציינים את יום
ההילולא שלו ,שזהו גם היום בו ניתנה התורה-
ההוראה לכל ישראל עד סוף כל הדורות(
שקיימים שני סוגי צדיקים ,האחד המשול
לתמר והשני הדומה לארז.
ארז ,מחונן ביתרונות מרובים  -ישגה ,חסון,
גבוה ונאה ,אך הוא אינו נתון פירות .לעומתו
התמר ,אין בו אמנם יתרונות אלו ,אולם
מעלה אחרת ועיקרית בו" - .כתמר יפרח",
מצמיח פירות נאים ומתוקים ,המוסיפים כח

דברים אלו ,מסר הבעש"ט לתלמידיו ולתלמידי
תלמידיו ועד לרבותינו נשיאינו ,לפיהם
למרות שישנה אפשרות בעבודת ה' גם בדרך
הראשונה ,שגם ההולך בדרכה ,נקרא צדיק ,עם
מעלות של גבהות ,חוסן ויופי ,בכל זאת ,אין
זה תכלית ועיקר הדרך הדרושה .מה שהקב"ה
דורש הוא :לא לחסוך כח וזמן ,ולהפריש מהם,
להשפיע על הזולת.
בדרך זו הלך הבעש"ט ,ומסרה גם לנשיאי
החסידות הכללית ,לנשיאי חב"ד ,ולחסידים
כולם ,שכל אחד מהם ילך בדרך זו ,שזוהי הדרך
המוארת ,והמהפכת חושך לאור.

להצמיח פירות
הקב"ה דורש בעיקר ,להיות כתמר יפרח,
להצמיח פירות טובים ומתוקים ,שיפריש
האדם מזמנו ,כוחו ומרצו שבידו לנצלם ,אולי
לצרכו הוא ,ולהשתמש בהם להשפעה על
הזולת ,עד שיהיה השני למי שהקב"ה מעיד
עליו שהוא פרי טוב ומתוק ,ובשעה שמשפיע
על הזולת  -נקרא הוא בשם תמר ,עליו נאמר:
"כתמר יפרח".

זהו תפקידו של שבט לוי ,לא רק בנוגע אליו-
עצמו ,אל גם כמייצג ומורה הדרך לכלל ישראל.
למרות ,שקיימים אלו ,שבטים שונים ,יהודים
כאלו שטרם הגיעו להשקפה והנהגה זו ,אין
זה מונע מאיתנו ללכת בדרכיו של הבעש"ט,
לפעול בעצמינו ובזולת ,להביא לידי כך שנהיה
כולנו" ,כתמר יפרח" ,עם פירות מתוקים
ומשובחים ,ואת זאת צריכים לעשות בחיות
ומתוך הנשמה ,למצות ולעורר בתוכנו את
הכוחות הפנימים ביותר ,כדי להשפיע על כל
הסביבה ,ולמלא את חלקינו בהפיכת העולם
להיות זך יותר ,נעלה יותר ,מואר יותר וקדוש
יותר.
וזאת כחלק מעבודתנו ,להפיכת העולם ,לעולם
מושלם וטוב  -בגאולה האמיתית והשלימה.
)עפ״י שיחת כ״ו אייר תש״כ(

לוח השבת

פרשת במדבר
פרקי אבות :ו

לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 6:58
תל-אביב 7:14
7:06
חיפה
באר-שבע 7:15
ניו-יורק 7:54

מוצש"ק

8:16
8:18
8:19
8:17
9:01

 :‰¯ËÙ‰ויאמר לו יונתן מחר חודש
 -זרעך עד עולם )˘(·Ó-ÁÈ 'Î ,‡ Ï‡ÂÓ
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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

במדבר
אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם
)במדבר ב ,לב(

"והיה מספר בני ישראל" אמר רבי ברכיה
הכהן ברבי :והיה מספר ,הסופר כמספר
התורה נתבקש להם ,שכך אמר להם ע"י
משה :ברוך תהיה מכל העמים.
הוי והיה מספר בני ישראל כחול הים.
משלן בעפר ,משלן בכוכבים.
בעולם הזה ,הם משולים כעפר ,מה עפר
הארץ עשוי ַּדיִׁש לכל באי עולם.
כך ישראל עשוים דיש לאומות העולם,
שנאמר )מ"ב יג(" :כי אבדם מלך ארם
וישימם כעפר לדוש".
דבר אחר :מה עפר הארץ אם אינו נמצא
אין אדם מתקיים ,אם אין עפר אין אילנות
ואין תבואה.

היום יותר מתמיד ,רואים

כולל "הדר התמימים"

ניסים גלויים!

שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

שיעורים מידי יום

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

שד' העצמאות  ,67טל' 077-9122-770

בגמרא ,הלכה ומאמרי חסידות
כל יום מהשעה 11:00 :עד 14:00
בימי ג-ד גם בערב20:00 - 19:00 :

כך אם אין ישראל ,אין העולם מתקיים,
שנאמר )בראשית כב(" :והתברכו בזרעך
כל גויי הארץ" .בעולם הזה הם משולים
כעפר ,לימות המשיח הם משולים לחול
הים.
מה דרכו של חול מקהה שיניו ,כך ישראל,
לימות המשיח מכלין כל האומות ,שנאמר
)במדבר כד(" :וירד מיעקב וגו'" .וכתיב
)יחזקאל כה(" :ונתתי את נקמתי באדום
ביד עמי ישראל".
)מדרש רבה(

אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם
)במדבר ב ,לב(

בעשרה מקומות נמנו ישראל :אחד
בירידתן למצרים )דברים י( :בשבעים נפש
ירדו אבותיך וגו'  . .ואחד לעתיד לבא
)ירמיה לג( :עוד תעבורנה הצאן ע"י
מונה.
)מדרש 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
˙ÂÚÂ·˘Ï ‰Î‰‰

Ô˙Ó ÌÂÈ ·¯Ú ,‰Ï‡ ‰ÏÂ‚Ò ÈÓÈ·...
˙˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ Ì‚ ‡Â‰˘ ,‰¯Â
 ˙¯„Á‰ ,·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ Ï˘ ‡ÏÂÏÈ‰,ÌÈÈÓÂÈ-ÌÂÈ‰ ÌÈÈÁ‰ ÈË¯Ù ÏÎ· ‰Ê ÏÎ
·ÌÈÈÚ‰ ÏÎ· ÔÈ· ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÈÁ· ÔÈ
ÌÏÂÚ· ‰ÂÂ‰˙Ó‰ ÏÎ·Â ÌÈ··ÂÒ‰
‰ˆÂÁ ÍÈ˙ÂÈÚÓ ÂˆÂÙÈ :‰¯„‚‰‰ ÈÙÏ
˘˙ÂÈÓÈÙ Ì‰˘ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙ÂÈÚÓ
„Ú - ‰ˆÂÁ ÂÚÈ‚ÈÂ ÂˆÂÙÈ ‰¯Â˙‰
‰‡È¯·‰ ÏÎ Ï˘ ‰˜ÂÁ¯ ÈÎ‰ ‰„Â˜‰
˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ ‰Ê ¯‰ÓÈ - .‰ÏÂÎ
˙Ú ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È ÏÚ ‰ÓÏ˘‰Â
˘¯˘‡ ˘È‚¯˙Â ‰‡¯˙ ‰¯ÈˆÈ‰ ÏÎ
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לעילוי נשמת
ר' זעליג משה בן אלתר מרדכי הי"ד
ואשתו מרת בתיה הי"ד
וילדיהם :דבורה ז"ל ,רייזי שושנה הי"ד ,בערי
דוב הי"ד

פרוכטר

נהרגו עקד"ה באושוויץ .ר"ח סיון תש"ד
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" ,והם בתוכם,
בגאולה האמיתית והשלימה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח  -ש"פ בחוקותי תשמ"ו

בגלל פגישה בתחנת הדלק

להתוועד באהבת ישראל

"הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל מתגלה ומתבטא –
לכל לראש  -כאשר רבים מישראל מתאספים יחד במקום
אחד" ,כאיש אחד בלב אחד" ,ולא עוד ,אלא שתכליתה
ומטרתה של האסיפה היא  -כדי ש"איש את רעהו יעזורו"
להתעורר ולהתחזק בכל הפעולות הטובות ,ובמיוחד
– בהכלל גדול דאהבת ישראל ואחדות ישראל.
ובפרט כאשר מקשרים אסיפה זו עם סעודה כפשוטה ,כולל ובמיוחד
אמירת "לחיים" על היין  -דבר המוסיף עוד יותר בתנועת הקירוב" ,גדולה
לגימה שמקרבת"...
והדגשה יתירה בשבת הבעל"ט  -שבת מברכים חודש סיון" ,חודש
השלישי" ,ובקביעות שנה זו  -ערב ר"ח סיון ,ופרשת השבוע  -פ'
במדבר:
א( שבת מברכים )בציבור ואסיפה( "חודש השלישי"" :חודש השלישי"
 מורה על ענין השלום והאחדות ,כידוע שהמעלה המיוחדת דמספרשלוש היא  -חיבור והתכללות ב' ענינים שיכול להיות ניגוד ביניהם .וזהו
גם הקשר עם כללות הענין דמתן תורה " -אוריאן תליתאי כו' בירחא
תליתאי"  -שהרי "כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם" .ולכן ,בשבת
מברכים חודש השלישי  -שממנו נמשכת ברכה לכל ימי "חודש השלישי"
 מודגש ביותר ענין השלום והאחדות.ב( ערב ראש חודש ד"חודש השלישי" :הענין דראש חודש  -התחלתו
בערב ראש חודש )יום השבת( לאחרי חצות ,שלכן ,אין אומרים "צדקתך
צדק" במנחת שבת ,ולא עוד ,אלא מכיון שלפעמים יכולים להתפלל "ערבית
של מוצאי שבת בשבת" ,שאז מתפללים ביום השבת תפלת ר"ח " -יעלה
ויבוא כו' זכרוננו כו' וזכרון כל עמך בית ישראל" .ונמצא ,שביום השבת
הבא ערב ר"ח סיון ,ישנו כבר הענין דר"ח סיון ,שאז הוא ענין האחדות
)כהכנה למתן תורה( בפועל ממש " -בחודש השלישי גו' ביום הזה )ר"ח (
באו . .ויחן שם ישראל" " ,כאיש אחד בלב אחד".
ג( פרשת השבוע ,פ' במדבר :התוכן דפ' במדבר )"לעולם קורין פרשת
במדבר סיני קודם עצרת" ( הוא – מנין בני ישראל ,היינו ,השלימות דכל
בני ישראל באופן של אחדות ישראל  -שהרי ה"מנין" הוא באופן שכל
ישראל שבמנין שוים ,הגדול שבגדולים אינו נחשב יותר מא' ,והקטן
שבקטנים אינו נחשב פחות מאחד,
והמנין סיבתו אהבת ישראל )של הקב"ה  -סיבת אהבת ישראל זל"ז -
"אוהב מה שהאהוב אוהב" " -מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כו'" .
ומזה מובן שיום השבת הבא עלינו לטובה; שבת קודש פ' במדבר ,מברכים
החודש וער"ח סיון ,הוא הזמן הכי מתאים להדגשת אחדותם של ישראל.

בקשה נפשית

לאור כל האמור לעיל – באה ההצעה והבקשה דלקמן ,בקשה נפשית:
ביום השבת הבעל"ט ,ש"ק פ' במדבר ,מבה"ח וער"ח סיון ,בעלות המנחה
)שאז מתחיל כבר ענין האחדות דר"ח סיון(  -יתאספו בכל מקום ומקום
רבים מישראל ,אנשים ונשים וטף" ,בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו",
"שבת אחים גם יחד" ,להתוועדות רעים ,עד לסעודה כפשוטה )"גדולה
לגימה שמקרבת"( – אנשים לחוד ונשים לחוד )כמובן וגם פשוט(,
שבה ידברו דברי-תורה בכלל ,ובמיוחד  -בעניני אהבת ישראל ואחדות
ישראל ,החל מהמפורש בתורה שבכתב" :ואהבת לרעך כמוך" ,וכן בתורה
שבעל-פה " :רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה" ,ויתירה מזה" :זו היא
כל התורה כולה ואידך פירושה הוא" ,וכן פרטי הדברים בספר "משנה
תורה" להרמב"ם  ,ספר "הלכות הלכות" ,הלכה למעשה ,עד לביאור רבינו
הזקן בספר התניא בגודל מעלת והפלאת הענין דאהבת ישראל ,ועל דרך זה
בספריהם של כמה וכמה מגדולי ישראל שנתקבלו בכל תפוצות ישראל...
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

שלימות הארץ
מתוך רגש של וודאות ובטחון בהמשכת
ברכותיו של הקב"ה  -מוסיפים בכל עניני
יהדות ,לימוד התורה וקיום המצוות ,ובמהרה בימנו ממש
זוכים לשלימות הארץ ,עד לשלימות באופן של הרחבה
 "כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך"...)א' דראש חודש אלול תשד"מ(

שבת קודש ,התוועדות חסידית
הופתעתי מהיכן הרב יודע זאת ,והוא
הנשיא
בבית הכנסת של חב"ד ברמת
סיפר לי שב"השגחה פרטית" בתחנת
בבת-ים ,עם הנוכחים מתוועד הרב
הדלק ,פנה אליו מאן-דהוא האם
טוביה דורון ,רב ומשפיע בית הכנסת.
מתאימה הנהגה שכזו ,בה בחור נפגש
ההתוועדות עוברת חיש ,לנושא
מספר פעמים עם בחורה ,לצורך
האקטואלי ,של מופתי הרבי שליט"א
שידוך ,ואינו משיב לה באופן סופי.
מלך המשיח והמענות באמצעות
"ממנו הבנתי ,אמר הרב לנדא ,כי
האגרות קודש.
מדובר במכירי משכבר הימים ,הלא
אחת המשתתפות ,פונה לפתע לרב
הוא אתה".
טוביה ,ואומרת כי היא כבר תקופה
לאחר שקיבלתי ממנו "שטיפה" על
ארוכה ,שואלת את הרבי שליט"א
כל זה ,שאל אותי הרב לנדא ,האם
מלך המשיח ,בנוגע לשידוכה,
כתבתי באמצעות ה"אגרות קודש"
מקבלת
שמתעכב ,אך היא אינה
על כל זה.
תשובה מה לעשות.
השבתי בחיוב ,וציינתי ,כי התשובה
דורון,
הרב
מספר
"הסברתי לה,
הייתה בכרך ח"י .מאחר ובביתו לא
שבדרך כלל ,הרבי שליט"א מלך
היה את הכרך ,הוא שלח אותי לבית
המשיח ,לא מתערב בעניני שידוכים,
הכנסת הסמוך על מנת להביא את
ובזה צריכה ההחלטה לבוא 'מלמטה'.
החלק .כשהבאתי לו ,הוא שאל אותי
בדרך ככל רואים אנו שהחלטת
מה שאלתי ,ואז הסביר לי ,כי לא כך
מהחלטת
הבחורה באה יותר בקושי
שואלים" ...שואלים "כן או לא" .אין
הבחור .ורק לאחר ההחלטה של
צורך בכל האריכות הזו".
שניהם ,מקבלים את
רעייתו של הרב ,שישבה
המענה כנוסח הידוע "בטח
בסמוך ושמעה את חילופי
החליטו שניהם להקים את
הדברים ,העירה ,שעדיין לא
ביתם על יסודי התורה
מאוחר ,ואני יכול לשאול
והמצוות ,שיהיה בשעה
גם כעת .לקחתי את הכרך
טובה ומוצלחת."...
בידי ,התרכזתי למספר
אחד המשתתפים
דקות ,ובליבי שאלתי את
לספר,
ביקש
בהתוועדות,
הרבי מלך המשיח שליט"א,
בהקשר זה ,סיפור מיוחד
האם השידוך מתאים לי או
שאירע לו ,כשהרבי
לא .הספר נפתח לי בעמוד
הרב טוביה דורון
שליט"א מלך המשיח
שיב ,שם נכתב:
"התערב" לו בשידוך באופן ניסי
"כותב בשם חברו  . .מהאמור מובן גם
ביותר.
כן ,שכיון כלשונו במכתבו ,השואל אוהב
שנראה
מסויימת,
בחורה
"הכרתי
את הבחורה ,הרי זוהי סיבה נוספת שלא
היה כי זהו שידוך מתאים .אך למרות
ימיט עליה שואה ,ע"י נישואין היפך רצון
זאת ,חששתי מכמה סיבות ביניהם,
בורא עולם ומנהיגו ,וקל להבין ....ויהי
ממני.
שמא היא "יותר מידי" מקפידה
רצון שכשם שכתב האמור ,יבשר טוב
כבר הספקתי להפגש עם הוריה ,והיא
בזה ,שהשואל וגם הבחורה יבנו כל אחד
עם הורי ,אך בכל זאת ,משהו מנע
ואחת ביתם בפני עצמם דוקא בישראל
ממני להסכים ,ונתתי לה להבין שאני
על יסודי התורה והמצוה דוקא ,שאז הוא
עדיין לא סגור על כך.
בנין עדי עד".
שאלנו את הרבי שליט"א מלך
נדהמתי מהתשובה ,הראיתי אותה
המשיח ולא הבנו את התשובה ,אם
לרב ,שהגיב מייד" :עד עכשיו הייתי
משמעה להמשיך או שלא ,והענינים
רב שלך ,עכשיו תחשוב לבד מה
נשארו "תלויים" במשך זמן.
לעשות" .כתבתי לעצמי את המכתב
על דף ,ולמחרת קבעתי פגישה עם
באותה תקופה למדתי ,מספר פעמים
הבחורה.
בשבוע אצל הרב אליהו לנדא מבני
ברק ראש הישיבה בכפר חב"ד .באחד
כשנפגשנו ,אמרתי לה ששאלתי שוב
הימים קיבלתי במפתיע שיחת טלפון
באגרות קודש ,והתחלתי להקריא לה
ממני ,שבו הוא הזמין אותי לביתו,
את התשובה .לפני שהגעתי לקטע
כדי לשוחח עימי על ענין חשוב.
הנ"ל ,היא עצרה אותי ואמרה לי
"ימיט עליה שואה"? התברר כי גם
הגעתי והוא שאל אותי ,האם זה
היא קיבלה באגרות קודש אותה
נכון ,שאני נפגשתי עם איזו בחורה,
תשובה בדיוק!
ובנתיים לא עניתי לה תשובה...

כותבים למלך המשיח  -ורואים ניסים!

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' כח מצות עשה .א מצוה ראשונה ..אין לו.

אייר פרק ליום

כל אלו החכמים .בין ראשון
ובין אחרון.
ודברים הללו ..שנת החמה.

ניתן לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ,ולקבל
ברכה ,עצה והדרכה ,באמצעות ה"אגרות קודש"
און ליין  -מכל מקום ,בכל שעה!
כנסו לאתרwww.igrot.com :

ב' ב

מצות עשה .א מצוה ראשונה..
פג להביא ..שמה.
משוך חסדך וגו' .ספר המדע והוא ספר ראשון ..פד להקריב ..קסו לשבות..
קדש.
הל' יסודי התורה .בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
קסז לשבות..רמח לדון ..אין לו.

ד' ד

פרק ז-ט.

ניתן לכתוב במגוון שפות :עברית  /אנגלית  /רוסית

ה' ה

פרק יו"ד .הל' דעות ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.

ש' כט מצות לא תעשה .א מצוה ..אלו הם ..בין
עשה ובין לא תעשה.
א' א וראיתי לחלק .בעזרת ש-די
ג' ג

מצות לא תעשה .א מצוה ראשונה..
קכב שלא לשבור ..בו.
קכג שלא להוציא ..רמד שלא
לגנוב ..ממון.

"יש לך הודעה חשובה"
בימים אלו ,מציין עם ישראל ,ארבעים ושתיים
שנה ,לרגעים המרוממים והניסיים של מלחמת
ששת-הימים ,בה חזרו ירושלים ,אזורי יש"ע
וחצי האי סיני ,לידי עם ישראל ,בדרך על-
טבעית ,בלתי מובנת.
לניסים מופלאים אלו ,בהם הודו כל בכירי
הצבא ומערכת הבטחון ,קדמה שרשרת נבואות
ופעולות רוחניות ,מנשיא הדור ומנהיגו  -הרבי
שליט"א מלך המשיח.
לצד נבואותיו הברורות ,כי אין לחשוש
מהמלחמה ,ודבריו כי המלחמה תקח זמן קצר,
וכן הודעתו הנבואית כי "בקרוב הכותל המערבי
יהיה בידינו" ,יזם הרבי מלך המשיח שליט"א,
את "מבצע תפילין".
בבקשה מיוחדת ,הורה על מבצע זה ,שמאוחר
יותר היווה את אחד מ"עשרת המבצעים" -
אותם מצוות רוחניות  -בסיסיות.

מהפך בין רגע
במהלך השנים הארוכות מאז ועד היום ,הניחו
בזכות המבצע ,מליוני יהודים ,תפילין ,כשלמאות
אלפים מתוכם ,ואולי יותר מכך ,מדובר בהנחת
תפילין יחידה או ראשונה בחייהם .בכל פינה
בעולם ,ניתן למצוא את חסידי חב"ד ,עומדים
בקרן זוית הרחוב ,ומציעים ליהודים העוברים
והשבים ,לקיים את המצווה.
מצווה זו ,שקיומה החד פעמי ,באופן חטוף
שינתה חיי רבים ,שבזכות אותו רגע ,התעוררו
לקיום תמידי של תורה ומצוות .קשה לשער ,עד
היכן מגיעים שורשי המהפיכה הרוחנית האדירה,
שיזם הרבי שליט"א מלך המשיח.
אחת מהמקומות ,בהם ניתן לחוש ,במהפיכה
רוחנית ,בעקבות המבצע ,היא דווקא בעיר

הגעתי לרעיון ,בעקבות פעילותי ,ב"מבצע
תפילין" .בשיחות שקיימתי עם מקיימי המצווה,
גיליתי שלרבים מהם ,יש את התפילין בבית,
אלא שאינם זוכרים להניח אותם מידי יום.
כשהתחלתי את היוזמה ,בעידודו של המשפיע
בישיבה ,הרב רפאל קורקוס ,וקיבלתי את
התגובות החמות מאותם מקבלי ההודעות,
ששמחו על הרעיון ,שדירבן אותם להניח
את התפילין מידי יום ,הבנתי ,כיצד באמצעי
פשוט יחסית ,ובלי מאמץ כמעט ,ניתן להרחיב
משמעותית את מעגל מניחי התפילין מידי יום.

אלפים בכל העולם
הת׳ ישראל אסולין ,משדר תוכנית יהדות ב״קול הים האדום״

הדרומית  -אילת.

מאילת תצא אורה
דווקא בעיר זו ,שבקרב רבים מסמלת את ההיפך
הגמור מאורח חיים יהודי .ניתן לחוש במהפיכה
חיובית רוחנית ,השוטפת את העיר ,לא מעט
בזכות פעילות ה"מבצעים" העניפה שמקיימים
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ,ותלמידי
ישיבת חב"ד בעיר.
אלא שבחודשים האחרונים ,הפכה העיר ,למוקד
להפצת היהדות לכל העולם ,באמצעי ,שנראה די
פשוט ,בפרוייקט מיוחד שקיבל את השם:
 SMSתפילין.
"הרעיון הינו פשוט ביותר ,מספר היוזם ,הת'
ישראל אסולין ,תלמיד ישיבת חב"ד בעיר ,מידי
יום ,בשעה הרצויה לו ,מקבל האדם ,למכשיר
הסלולרי ,הודעת טקסט ,בו מזכירים לו להניח
תפילין ,באם עדיין לא קיים זאת.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הדרך האמיתית להצלחה בחיים
כותב אודות בנו שי' בטענה שילמוד בשביל לקבל
בחינות בגרות וכו' ,וכאילו זוהי הדרך היחידה
בשביל בנם בכדי שיוכל להסתדר בחייו בעתיד.
ולפלא ,כיון שנמצאים במקום כארץ הקודש תבנה
ותכונן ,בודאי ידוע להם ,שאלפי אברכים  -כן
ירבו  -בגיל בנם שי' נמצאים בישיבות אשר בארץ
הקודש תבנה ותכונן ,לומדים תורתנו הקדושה
הנקראת גם כן תורת חיים ,כולל חיי העולם
הזה והעולם הבא גם יחד ,ולומדים בהתמדה
ושקידה ומתוך בטחון נפשי ושמחה וטוב לבב,
ומה שמגדיל עוד יותר תמיהתי ,שהרי בודאי נודע
להם הנדפס בכמה מכתבי-עת אשר בארץ הקודש

תבנה ותכונן על דבר המתרחש בנפש הנוער אשר
שם והנהגתו ,ואשר החסון הכי חזק נגד הרוחות
בלתי מצויות המנשבות ברחוב ,מקבלים דוקא
בישיבות אלו ,ועד כדי כך ,שבאלפי נוער עבריין,
לא נמצא אף אחד מתלמידי ישיבה הלומדים
תורה כל היום ,והרי מתפקידם של הורים בהנוגע
לבניהם ,תפקידם הראשון הוא להעמיד את בניהם
איתן בחיים ללא קרע בנפשם וללא מלחמות
וסיבוכים )קאמפליקאציעס( פנימים ,ולאחרי שכבר
ניסו בתקופה האחרונה כמה וכמה אופנים בזה
בדרכי חינוך ,הסטטיסטיקה היבשה ,כאמור לעיל,
ושנתפרסמה בכל מקום ועל דרך זה בשאר מדינות,
ביררה תוצאות באופן חד משמעותי וקל להבין.
)מאגרת ז׳רפב(

יש לנו חדשות בשבילך...

אתר הגאולה
חדשות ,דעות ,חדשות חב"ד ,עניני גאולה ומשיח
וכל מה שצריך  -בלחיצת כפתור

www.hageula.com
דיווחים שלחו לאימייל האדום:
hageulacom@gmail.com
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

עד היום ,הצטרפו ליוזמה כבר אלפי אנשים,
המבקשים לקבל את התזכורת היומית ,שכאמור,
נשלחת מלכתחילה ,בשעה בה מבקש האדם,
לקבל את התזכורת .יצויין כי השירות ניתן
למבקש ,בחינם ,ומגיע למכשירים ,בכל העולם.
כמובן ,מציין ישראל ,שפרוייקט בסדר גודל
שכזה ,מצריך אותנו לגייס הון גדול ,מידי חודש,
כשסך ההודעות ,הנשלחות ,מגיע לעשרות
אלפים מידי חודש .זאת ,גם לאחר הסדר עם
חברות הסלולרי ,המאפשר שליחת הודעה
במחיר מוזל יחסית.
בימים אלו ,בהם מציין העולם ,את התחלת
"מבצע תפילין" אנו פונים לכל אחד ,להיות
שותף כמיטב יכולתו ,אם באמצעות רישום
יהודים נוספים לשירות היחודי ,ואם באמצעות
תרומה כספית.
להרשמה לשירות ותרומות.054-7208358 :
ניתן גם להפקיד בנק המזרחי סניף  470אילת
מס' חשבון 207704 :עבור SMS :תפילין .אפשר
לתרום גם בכרטיס אשראי או הוראת קבע.

יש לכם:
בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?
אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם  -צלצלו:
052-623-7708

קדמי ביטוחים
בה נהלת צחי קדמי מ אנ"ש

כל ענפי הביטוח

ביטוח רכב  -חובה  -צד ג  -מקיף  ::ביטוח דירה
 משכנתא  -תכולה  ::ביטוח  -מוצרי חשמללבית  ::ביטוח  -כל ענפי העסקים  ::ביטוח חיים
ופנסיה  ::ביטוח  -אובדן כושר עבודה

טלפון רב קווי 03-5017702

