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הריסת  על רקע שר הבטחון, של הבדיחות הגרועות אחת
מאחזים ובתי כנסת השבוע בשומרון עפ"י הוראתו, 

להתפשר על אכיפת החוק. מדינה  הייתה: "אי אפשר
ריבונית וחפצת חיים חייבת לאכוף את החוק ולממש את 
החוק"  את "אכיפת אזרחיה". די להזכיר על מרות המדינה
(ע'לאק בלע"ז) בבניה הבלתי חוקית בג'ואריש שברמלה, 

את אלפי המבנים הבלתי חוקיים של הבדואים בנגב 
ואת אלפי המבנים הבלתי חוקיים של הערבים במשולש 

ובגליל, כדי להבין שמדובר לא בבדיחה גרועה אלא 
עצובה, ועצובה מאוד. 
נסיונו של שר הבטחון 

להתלות ב"אכיפת החוק", 
נועדה להסתיר את קריסת 

מדיניות ה"ייס-מאן" 
שהוצגה ע"י רה"מ בביקורו 

האחרון בארה"ב.

לחץ גורר לחץ
עמידתו הרופסת של 

רה"מ מול דרישות נשיא 
ארה"ב, והמשכה עם 

חזרתו לארה"ק, חשפו 
באופן חריף את מצוקתה 

האמיתית של החברה 
בישראל - העדר מנהיגות. 

מצוקה זו שהתחזקה 
בשנים האחרונות, יצרה 

מנהיגות מעוותת, אפילו בהשוואה לתופעת המנהיגות 
חיים. בעוד שבעולם הטבע, מתבטאת  בקרב בעלי

המנהיגות לכל לראש, באחריותו האישית של ה"מנהיג" 
כלפי העדר או הלהקה, אחריות אישית בהגנה עליהם, 
כולל לחימה עיקשת עד סיכון חיים. הרי שבמחוזותנו 

תורגמה המנהיגות לצבירת כוח ועוצמה למילוי תאוות, 
לרדיפה אחר הכבוד, לחיי הנאה ובעיקר ל"עשיית קופה" 

ופנסיה תפוחה.
בשיחותיו הקדושות מבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח, 
כי כניעה וויתורים אינם 

משחררים לחץ אלא 
לחץ  מזמינים הם אדרבא,

נוסף שגורם לוויתורים 

נוספים וחוזר חלילה. תהליך שלילי שמוביל בוודאות 
רק לכיוון של מלחמה. ואילו דווקא עמידה איתנה כלפי 

לחץ האומות, דווקא הצהרה ברורה המבוססת על האמת 
ארץ  האלוקית המהווה את יסוד וסוד קיומו של עמנו, כי

ישראל ניתנה באופן בלעדי ומוחלט לעם ישראל, עפ"י 
תורת ישראל ואין לאף גורם אחר זכות בה, דווקא עמדה 
זו היא שתביא לרגיעה ולשלום. ובפרט שתורת ישראל, 

קובעת כי כל ויתור ומסירת כל שטח שהוא הנמצא 
בידינו, מהווים סכנת נפשות לישוב היהודי כולו, ומהלך 

אירועי השנים האחרונות 
הוכיח.

מאז הקמתה מתנהלת 
הממשלה באחריותו של 
רה"מ ותומכיו הפולטיים 

במדיניות "כניעתית" 
מובהקת, שביטוייה: 

הריסת מאחזים, הקפאת 
הבניה ביהודה ושומרון, 

תכנון עקירת ופינוי 
ישובים, המשך ניהול 

המו"מ עם הפלסטינים, 
וקידום ענינה של המדינה 

הפלסטינית. כל אלה 
אמורים להדליק לא נורה 
אחת, אלא עשרות נורות 
אזהרה, בפני כל מי שארץ 
ישראל יקרה לו ועוד יותר 

אצל כל מי שבטחון חיי יהודים יקרים לו. 

אחרון ראשון כך גואל כגואל
פרשתנו עוסקת גם היא בכמה היבטים של מנהיגות,
זו של משה רבינו. מי שמשחר ילדותו יצא להגן על 

אחיו בשיעבוד מצרים, מי ששם נפשו בכפו לכפר על 
בני ישראל במעשה העגל, מי שמסר את נפשו להביא 
את תורת ה' לישראל. כגואל ראשון גואל אחרון הרבי 
מלך המשיח, שמיום עלייתו לנשיאות מוסר  שליט"א

את נפשו להבטיח את קיומו הגשמי והרוחני של הפרט 
ארץ ישראל, להבטיח אשר כל  והכלל בעם ישראל ושל
בני ישראל, ללא יוצא מן הכלל, אנשים נשים וטף, קהל 
גדול ישובו הנה, ויזכו לגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

לפעילים מיוחד ערב
הפעילות לקראת   כחלק מההיערכות

שתתקיים הארצית, ב"יום של גאולה"
בעז"ה ב-ג' תמוז, האגודה למען הגאולה 

מקיימת כנס  והשלימה, האמיתית
 (14.6.09) ראשון, כ"ב סיון פעילים ביום

רחבי הארץ.  ופעילים מכל לשלוחים
מספר  באולם בערב בדיוק. בשעה: 7:00

קולנוע,  - בתי "גלובוס הזהב" של 1
בקניון הזהב רח' סחרוב 21, ראשון לציון

לפרטים: 03-658-4633. (קומה ב').

הישיבה למען נשים דינר
נשים  מקורית של מספר יוזמה

מירושלים: 'דינר' נשים, לטובת ישיבת
לפני  חב"ד ב'נחלת שבעה' בירושלים.

שלושה חודשים עברה הישיבה למשכן 
כך החליטו  בעקבות חדש ומפואר.
להצלחת הישיבה  הנשים להתגייס

המיוחד. הערב כלל  ולערוך את ה'דינר'
מלאה. אומנותית תוכנית

אלפים ב-770
  אלפים התוועדו במוצאי חג

ב-770 בבטחון, אמונה עם השבועות
המשיח. יצויין כי  מלך הרבי שליט"א

ב- העולם, הנמצאים מרחבי רבני חב"ד
הדין  לרגל החג, הקריאו את פסק 770

תיכף  מלך המשיח להתגלות כי על הרבי
דין מיוחד,  ומיד. כמו כן הוקרא פסק
בנושא שלימות הארץ, האוסר על כל 

משא ומתן עם הערבים.

הגשמי  את קיומו להבטיח נפשו את מוסר לנשיאות עלייתו שמיום מלך המשיח, שליט״א הרבי אחרון גואל
הכלל מן יוצא ישראל, ללא כל עם גאולת את להבטיח ישראל, ארץ ושל ישראל והכלל בעם של הפרט והרוחני

חדשות טובות

ח י ש מ ה ת  ו מ י ל  ש י  ע ו ב ש ה ן  ו י ל ג vה

ה'תשס"ט (5.6.09) (בחו"ל: נשא), י"ג סיון פרשת בהעלותך                                ערב שבת קודש

שיעורים בתורתו של משיח
www.hageula.com

ב"ה

הבדיחה הגרועה 
של הממשלה

750 שנת "ַהְקֵהל"

אלו, במעמדות ממשיכים לחגוג בימים ברחבי העולם, חב״ד במוקדי
הרמב״ם של החזקה הלימוד היומי בספר הי״ד סיומי מסלולי

את סיומי הרמב"ם חוגגים
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שבעת את הנרות ...יאירו בהעלותך
ב) ח, הנרות (במדבר
כך, שהנרות להתבצע צריכה הנרות הדלקת

ולהאיר בכח עצמם - "עד  לדלוק ימשיכו
עולה מאליה" (רש"י). שלהבת שתהא

מליאדי  זלמן  שניאור  רבי  הזקן אדמו"ר 
היא  יהודי  כל  של שנשמתו מסביר,
אדם" (משלי כ, כז)  "נר ה' נשמת נר בבחינת
תהיו "ואתם הוא בבחינת כהן יהודי וכל

ו) ממלכת כהנים" (שמות יט, לי
ההוראה  נלמדת  שבפרשתנו  זה  ומציווי 
בנשמתו  אור  להעלות  - יהודי לכל 
אלא אור"  ותורה  מצוה  "נר באמצעות 

שלנו  לנו להסתפק בהארת נשמתנו שאל
בנשמתו  האור  את  להדליק  עלינו  בלבד, 
להגיע  מסוגלים  אנו אליו  יהודי כל של
שלום ורודף  "אוהב וזאת בדרכו של אהרן
חי) (מעיין שלום".

ישראל.. ויעשו בני השנית.. בשנה
ב) ט, הפסח במועדו (במדבר
של גנותן  שהיא  מפני בזו?  פתח  לא  "ולמה 

ישראל  שהיו  שנה ארבעים  שכל  ישראל.
פסח זה בלבד" (רש"י) הקריבו אלא במדבר לא

היה  זו שהרי  לגנות  מקום  מה ולכאורה,
הפסח  הקרבת את ה', שתלה ציווי זה לפי

ישראל? בכניסה לארץ
שלא ביקשו מעצמם,  בכך גנותן היא אלא,
הפסח  קורבן את להקריב מיוזמתם 
הנזכר  לכך,   דוגמה במדבר. בהיותם  גם 
שהיו  אנשים אותם אודות  בפרשתנו 
וביקשו בכל  נגרע" טמאים שטענו "למה
שמע  ה'  ואכן  הפסח  את להקריב זאת 

שני". לדבריהם והורה על "פסח
והתביעה  מכאן נלמדת חשיבות הדרישה
צמח דוד  לגאולה האמיתית והשלמה "את
שיחות) (לקוטי מהרה תצמיח". עבדך

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:25  7:07 ירושלים 
8:27  7:22 תל-אביב 
8:29  7:15 חיפה 
8:26  7:23 באר-שבע 
9:14  8:05 ניו-יורק 

 · ‰È¯ÎÊ) לה חן חן – ושמחי ‰ËÙ¯‰: רני
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ב אבות: פרקי

מאירות הנשמות סוגי כל

בהפטרת פרשתנו פרשת בהעלותך נאמר:
ב).  ד, "ראיתי והנה מנורת זהב כולה" (זכריה

כנסת  על מנורת הזהב בנבואת זכריה, מורה
ישראל: כל ישראל יחד מהווים - מנורת זהב 

כולה.
שבעה נרות, דבר  במנורת בית המקדש קיימים

קיימות דרכים שונות בעבודת ה' של  כי המלמד
בני ישראל וכפי שמוסבר בפירוט בחסידות: 

כאלה שדרכם בקו החסד, ויש ההולכים בקו  יש
כנגד וכך נמנות שבע דרכים, שהן וכו', הגבורה

שבעה הנרות.

החוצה את להאיר
שבהם - שכולם נרות, וכולם הצד השוה
ואינם מסתפקים  מאירים בבית המקדש,

בוקע  שהאור בהארתם את בית המקדש אלא
לעבר העולם כולו, לכן היו  מבית-המקדש
אטומים". החלונות "שקופים המקדש בבית
לא ככל הבתים, בהם מותקנים חלונות כדי 

מבית  אלא, להיפך, האור מן החוץ, את להכניס
המקדש הואר כל העולם, והרי זו תכלית כוונת 

זה? - הנרות,  את הפעיל מי בית המקדש.
נשמות ישראל.

בקרב ישראל, שכן, על  למרות הבדלי הסוגים
"אני  בכשרונותיו הוא, ה' את לעבוד יהודי כל
קוני" (קידושין פב,  את לא נבראתי אלא לשמש

וכשרונותיו שחונן בהם נוצרו כדי  א), הוא
השוה  אלו, הרי הצד בכשרונות ה' את לעבוד

כולם מאירים. נרות, שכולם , שביניהם
אינו אלא בגישה ל"עבודה". עבודתם  ההבדל
של אלו היא בקו החסד, בהתאם לכשרונות 

הללו עבודתם  ואילו שנתברכו בהם. וחושים
חומרות, ובלבוש  בעניני היא בקו הגבורה.

אין זה אלא  לחושיהם, בהתאם "דינים", של
מטרת שגישתם היא בקו הגבורות. ברם,

שוה: להאיר. עבודתם היא

למטרה והדרך המטרה
- אף שהתכלית, המטרה אחידה לכולם - יש, 
לבין  דרך קו הגבורות גדול בין זאת, הבדל בכל
לכתחילה בקו החסדים, שאז אין  הדרך שהיא
שכן גם  לעין מיד, נראית המטרה לגשש. צורך

דרך של "ואהבת לרעך כמוך". זו בגלוי

הכהן הגדול, המדליק  וזו היא דרכו של אהרן
אהרן אוהב את הבריות ומקרבן  את המנורה.
כאלה  בריות גם משנה יב). א, לתורה (אבות פרק
ואין בהם אלא  בשום יתרון, שאינם מחוננים

בכך  מגרעות בלבד, מעלתם היחידה מתבטאת
הזקן נ"ע  שהקב"ה בראם. - כפירוש אדמו"ר
יחס של  גילה אהרן (תניא פרק לב) - גם להם

אהבה.
היתה זו רק מטרתו, כי אם גם הדרך  ולא

היתה הדרך "אוהב  בגלוי למטרה. כלומר שגם
לתורה".  כך, "ומקרבן את הבריות". ועל ידי

תורה. לעשותם לבני

כולם אצל
רבותינו הנשיאים, עד של כך היתה גם דרכם

כבוד קדושת מורי-וחמי אדמו"ר בעל ההילולא
שעבודתם היתה: הדלקת הנרות. בכלל, ועד
נשמת אדם",  ה' ישנו "נר ישראל בכל איש

וזאת היא  מחכים שידליקוהו, שיש אשר אלא
נשמת אדם  ה' נר הדלקת עבודת נשיאי ישראל,

החבוי בקרב כל איש ישראל, ובכך קיימים 
שבעה סוגים.

כבוד-קדושת  חב"ד בכלל, ואצל נשיאי אצל
היתה האהבה בגלוי:  וחמי אדמו"ר בפרט מורי
לא רק המטרה היתה - אור, כי אם גם הדרך 
היתה באופן זה. בדרכי קירוב ובדרכי  למטרה
סוגי  נשמת אדם בכל ה' נר את הדליק נועם

ישראל.
תשט״ז) שבט י׳ שיחת (על פי

דבר מלך

בהעלותך פרשת
נשא בחו"ל: פרשת

בהעלותך

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

למשפחת ר' שמואל שיחי' מחפוץ
ה' החייל בצבאות - להולדת הבן
סיון ז' נשא, פר' השבת-קודש יום

ומשפחת טנז'י מחפוץ משפחת ולזקניהם:
שליט"א מלך  הרבי רוח שמים ולמדן, לנחת ירא לחסיד יגדל
והשלימה של זמן הגאולה האמיתית הרחבה המשיח ומתוך

טוב מזל ברכת הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

- בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

תניא תהלים חומש
יצחק שיחי' לחתן הת' לוי

ורחל שיחיו אליאס יעקב בן ר' חיים
השידוכין עב"ג בקשרי

דרוק שתחי' שתחי' בת חוה רבקה נעכא
של הרחבה - בנין עדי עד, מתוך ביתם יהא

זמן הגאולה האמיתית והשלימה

טוב מזל ברכת



אלפי תושבי שנה, יוצאים מאות מידי
לטיולים שונים בארצות  ישראל,

למשפחתו,  שב חו"ל. כמעט כל אחד
ומזכרות שונות,  מתנות כשבאמתחתו
פחות. וחלקם חלקם תועלתיים יותר

המביאים מתנות  שלצד אלו אלא,
שתועלתם נתונה  מסוגים שונים,

ניתן למצוא את המטיילים  בספק,
תוכן לו הם  שהטיול העניק להם

"מתנות"  להביא לא ציפו, ואפשרות
משפחותיהם.  מסוג אחר לגמרי, לבני
שדווקא  הכוונה היא לאותם מטיילם

מישראל,  כך בטיול, הרחוק כל
"נפתחים" בבתי חב"ד, מתקרבים, 

ליהדות, ובשובם  כזו או אחרת בצורה
למשפחתם,  לביתם הם מעניקים

מתנה  - את המתנה הטובה ביותר
יהודית.

מטיילים  מאותם הילה ס. היא אחת
טוב.  רק עשתה להם לחו"ל שהנסיעה

בשנה שעברה בדרום  טיולה במהלך
חב"ד המרכזי  אמריקה, הגיעה לבית

בבוליביה. למטיילים בפועל
מאוד  היה זה בתקופה
מבולבלת בחייה, היא 

הרגישה כי היא עומדת 
בצומת דרכים משמעותי, 

חייה. על שישפיע
לכן, היא  זמן קצר קודם
ללימודים  לא התקבלה

חפצה ללמוד,  בה במגמה
להמשיך במסלול  לה ובמקביל הוצע
לימודים שונה, במגמה משפטית, בה 

משרד  משרה ע"י לה גם הובטחה
חפצה בה. לא הבטחון, רק שהיא

עוד,  מה הדילמה, לא הייתה פשוטה,
שבמקביל, נראה היה שמשהו לא 

הבית. מסתדר בתוך
ימים  באותם "אחי, היא מספרת, עבר
כך  תקופה לא פשוטה בכלל,בעקבות

לנו, ובעיקר לאימי שברון  הוא גרם
לב. לא כאן המקום לפרט על כל מה 
שעברנו, אבל ההרגשה בבית הייתה 

קלה, בלשון המעטה. לא
לאחר ששמעתי  לבית חב"ד הגעתי

שהיו בבית חב"ד על האוירה  מחברים
המיוחדת במקום.

לאחר ארבעה חודשים  זה היה
עמדה  הטיול תקופת בהם טיילתי,

הבייתה, רציתי  להסתיים, ולפני שובי
לדעת, מה לעשות בחיי האישיים, 

המשפחתי  ולמצוא פתרון למצב
הרגיש.

בבית חב"ד, התוודעתי לנושא 
מלך המשיח  לרבי שליט"א הכתיבה

ה'אגרות קודש'. באמצעות
התיישבתי, ובמשך שעה ארוכה, 
ליבי במכתב  על העלתי את אשר

ארוך ומפורט.
במקום שהו באותו זמן השלוחים, 

גור, הדריך  יהושע מהם, הת' שאחד
אותי במהלך הכתיבה והסביר לי, 

טובה  החלטה רצוי לקבל שבדרך כלל
אישית כ"כלי לברכה".

שאני מקבלת  המכתב ציינתי בסוף
נרות  על עצמי, להתחיל ולהדליק

שבת קודש, דבר שעד אז לא ידעתי 
לפני  את חשיבותו גם לבנות, עוד

החתונה.
בכרך כ"ג, שם  את המכתב הכנסתי,
נפתח בעמוד:  בהשגחה פרטית הוא
התשובה הכילה הוראות  רנב-רנג.
התפילין והמזוזות  לבדיקת ותיקון

לבקשתי,  כללית התייחסות בבית, וכן
ולקבלת ההחלטה הנכונה.

מאחר ולא הבנתי מה עלי לעשות 
לרבי  בפועל, כתבתי שוב מכתב

מלך המשיח  שליט"א
וציינתי, כי בעז"ה 

אקיים את מה שכתוב 
אך  הקודמת, בתשובה
הכוונה  ברצוני לקבל

ברורה מה עלי לעשות.
הספר  לי הפעם נפתח

בעמוד רמב-רמג. 
עיני היא  את והתשובה שצדה

ש"שיטת הפשרות פשטה את הרגל" 
מכך,  לעצמי לא הייתי צריכה יותר

עבורי הייתה זו תשובה למצבי, 
וסייעה לי לקבל את ההחלטה 

הנכונה.
התפילין  את בדקנו הבייתה, חזרתי

עדיין לא  שהמצב והמזוזות, והתברר
מחלומות זוועה,  מסתדר, אחי סבל

באחד הלילות  שהפריעו את מנוחתו.
חדר, וגם  הזדמן לי לישון באותו

במיוחד,  מפחיד אני חלמתי חלום
שהשפיע עלי.

שכתב  תל-אביב, פנינו לשליח בעירנו
מלך המשיח  לרבי שליט"א שוב

שמשמעותה הייתה  וקיבל הוראה
אימי נזכרה,  להוציא את בעל החיים.

דמות  מוצב מין שבחדר של אחי,
ל"עבודה  שייכת מסויימת (שאולי
חיה.  של זרה") העשויה משיניים
וב"ה  אותה מהבית, לזרוק מיהרנו

החיים שלנו, הסתדרו וחזרו למסלול 
תקין, כשבני משפחתי מודים לי 
המיוחדת  במיוחד על ה"מתנה"

n בחו"ל..." שהבאתי להם מהטיול

הזכות והחובה להפיץ את שבע מצות בני נח, משיחת אחרון של פסח תשמ"ג

יאכטה...מעשה ביהודי על יאכטה... על מעשה ביהודי
 - וביניהם רבים,  בנכסים  זיכהו  שהקב"ה  ביהודי מעשה 
נוהג  היה  המדינה. מזמן לזמן בלשון - "יאכטה" ספינה, 
הספינה,  כדי לבלות את ימי החופש על גבי להפליג בספינה,
תפלת שמונה- הנה בידעו שבעת זמן התפילה, וכשהגיע

לצד ירושלים, לצד  לכוון פניו יש עשרה (תפלת העמידה)
מזרח. צד היכן הוא מזרח - הוצרך לשאול ולברר אצל "רב החובל":

היום  ביהדותו גם בחיי שאין לו להתבייש עליו כבר יהודי זה - פעלו
יהודים, ולכן, לא  לאינם אלא גם ביחס ליהודים כמותו, ולא רק ביחס יום,

מזרח. צד היכן הוא לו שיאמר (גוי) ושאל אצל "רב החובל" התבייש,
איפה  היהודי לדעת של החובל" שהתענינותו בפעם הראשונה חשב "רב
כו"כ  זו שאלתו אבל לאחרי שכפל אלא "מקרה". הוא צד המזרח - אינה
פעמים, שאלו "רב החובל": הרי אינך "רב החובל", ואפילו לא "מלח" המשיט 

הוא צד מזרח?! כך היכן הנך מתעניין כל את ה"יאכטה", ואם כן, מדוע
להתפלל להקב"ה באופן  היהודי הסביר לו את טעם הדבר, מכיון שרצונו
מקום המקדש  דרך היות שהתפילות עוברות אתה עומד", הנה מי "לפני של
היכן  לכווין פניו לצד ירושלים, ולכן מתעניין לדעת שבירושלים - עליו

ירושלים. נמצאת ששם הוא צד המזרח,
אדם כמותך - איש  אם ואמר: זה, ממענה  החובל" התרשם מאד "רב
משמשים  החובל") "רב (ובתוכם  אחרים שאנשים עד  בעסקים,  מצליח
ע"י  ולא רק  יום, בכל  פעמים ג' לנכון להתקשר להקב"ה - מוצא  אותו
מכל עניניו  סדר תפלה, ובאופן שמפסיק עריכת גרידא, אלא ע"י מחשבה
סיים  - א"כ כדי להתפלל באופן הראוי, ירושלים, פניו לצד את ומכווין

הקב"ה! אודות לחשוב דבריו - אתחיל גם אני
שיערוך גם  היות ששמעתי את הסיפור מ"כלי שני", אינני יודע אם סיים
עצם מחשבתו אודות הקב"ה  - הרי הכי אבל גם בלאו תפילה להקב"ה,
שהמחשבה אודות בורא העולם קשורה עם הציווי  גם כמוה כתפילה ומה

משבע המצות של בני-נח. עבודה-זרה, אחת של של שלילת ענין
ברור הדבר שמאורע  זאת ועוד: מכיון שמטבע מצוה להיות "גוררת מצוה",
עליו גם  - פעל "רב החובל" לחשוב אודות בורא העולם על הנ"ל שהשפיע
שאינו  אצלו מחשבה לבצע מעשה שאם עלתה זה, היינו, בימים שלאחרי
מציאותו של בורא העולם,  אודות בזכרו מתאים לדרכי הצדק והיושר, הרי
זה! וכשיחקרו  נמנע ממעשה - (כתוצאה ממאורע הנ"ל) "עין רואה כו'"
במשך הימים והשבועות שלאחרי  מאורעות חייו אודות אצל "רב החובל"

הנ"ל - יווכחו שכן היה בפועל. מאורע
עציך  "חוטב הכי פשוט יהודי אפילו לכל אחד ואחד מישראל, ההוראה וזוהי
לקיים שבע  אומות-העולם על לפעול שגם הוא יכול וצריך - מימיך" ושואב
בהנהגתו  ועד לאופן שכאשר יהודי "הולך לבטח דרכו" מצוות של בני-נח,

בסביבתו, פועל בדרך ממילא על אלו שנמצאים האישית, הרי הוא
דין הרמב"ם  - שאותו יהודי לא התכוון כלל לקיים את פסק כסיפור הנ"ל
יהדות, ובידעו  בעניני הלך לבטח דרכו כו', אלא העולם אומות על לפעול
הגוי איפה הוא צד  שאל את עליו לכוון פניו לצד המזרח, שבעת התפילה
וחיובית בחייו של  מעשית תוצאה זו הנהגה מזרח, ובדרך ממילא גרמה
ומחשבתו אודות בורא העולם, שלילת ענין העבודה  התקשרותו - הגוי

מצוות של בני-נח. זרה, שזוהי אחת משבע
הוא "מקרה"  שמדובר אודות מאורע שלכאורה למרות - וכאמור לעיל
פעל היהודי  שעי"ז - הכי פשוט, רואים בזה ענין של השגחה פרטית בגלוי
(שיהודי מקיים  זו פעולה העולם, ואם כן, על הגוי לחשוב אודות בורא
כולו  העולם את בכחה להכריע להשפיע על אומות-העולם כו') את הציווי
מצוה  "עשה ד)  הלכה ג,  פרק  תשובה (הלכות הרמב"ם  כפסק-דין  זכות,  לכף 
ולהם  לו אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם

תשועה והצלה".

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי סיון  פרק ליום
התורה. יסודי הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

פרק ז.

פרק ח.

פרק ט.

י. פרק

י-יב. פרק וחקותיהם. כוכבים עבודת הל'

פרק א-ג. אלו. בפרקים תשובה. הל'

ד-ו.  פרק

פרק ז-ט.

ספר אהבה והוא ספר וגו'. אהבתי פרק יו"ד. מה
פרק א-ב. אלו. בפרקים קריאת שמע. הל' שני..

בפרקים  כהנים.. וברכת תפלה הל' ג-ד. פרק
א. פרק אלו.

פרק ב-ד.
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המתנה שלי מחו"ל

באתר הגאולה חדשות משיח

מדור הוידאו באתר הגאולה:
קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח, מראות
מצולמות, שיעורים, התוועדויות  תוכניות

חדשות מיוחדות ועוד חסידיות,
www.hageula.com

בוליביה חב״ד בבית

פי הוראת התורה לעמוד  שמתנהגים על ידי זה על
ארץ ישראל  של ח"ו בטחונה יפגע שלא בתוקף

רצויים, כלומר  ענינים הבלתי אזי מתבטלים בדרך ממילא כל -
הידיעה שישנם כלי כי עצם נשק, יצטרכו להשתמש בכלי שלא

אימתה ופחד" ש"תפול עליהם נשק תפעל כבר מלכתחילה
(ערב יום כיפור תשמ"ג)

צפת 6132 ת.ד.   | והארץ להצלת העם המטה

יצטרכו נשק לא
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את העצבות חסידות מסירה
כותב על מה שקרה לו בהעדר החיות, בעניני

דעתי בזה. ושואל מחשבות של עצבות וכו'
תורת חיים, הם הוראה  והנה כל עניני תורתנו

שחלק  וכיון וכו') (ומכלל הן אתה שומע בחיים,
קנ"ב  ג' בזהר הקדוש (חלק פנימיות התורה קבעו
מובן שכשחסר  ע"א) שנקראת נשמתא דאורייתא,

רמ"ח  הם הגוף, בחיות הנשמה, חסר בחיות כל עניני
אברים ושס"ה גידים בנמשל - זאת אומרת עניני 

תעשה ולימוד  לא מצוות ושס"ה רמ"ח מצוות עשה
שלהן, ההלכות

ומובן גם כן שחיות הנשמה בדרך מהיכי תיתי, ועל
הרי אף שמספיק  חיות הנשמה בעת השינה, דרך

אין זה מספיק כלל בהנוגע  העכול באברי לפעול זה

דמיונות אם כי אמיתי והרגש והשגה לעניני הבנה
בזהר הק'  מדובר עליהם שוא וחלומות, חלומות מסוג

(פרק כ"ט) בתניא המבוארים [...]
מובן התקון והעצה לכל האמור, הוספה ומהנ"ל

עתים בלימוד  בחיות הנשמה, זאת אומרת קביעות
שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,  התורה פנימיות

השבת קדש אשר  ובהוספה ביום קביעות בכל יום
האריז"ל בהנוגע  בכתבי קדש הוא לה' כמבואר

השבת, פנימיות התורה ביום ללימוד
הזקן תהיה - כפתגם רבנו רצון אשר הקביעות ויהי
והשולחן ערוך  בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה)
בזמן אלא  רק לא (פוסק בנגלה דתורה) - קביעות

לך דבר העומד  ואין בנפש, (הוא העיקר) קביעות גם
בפני הרצון.

ז׳שיג) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

הקשה בסרי-לנקה בשבוע שעבר,  סיום המלחמה
הרבי  שלוחי של פרטית היה גם סגירת מעגל
מנחם  מלך המשיח שליט"א במדינה - הרב
שהקימו את  טליה, מענדל קרומבי ורעייתו

בימי  גם שנים. לפני חמש חב"ד במדינה בית
המלחמה הקשים, שהטרור השתולל והיכה 

– הם לא עזבו. הם נותרו למלא את  פינה בכל
באור הקדושה  שליחותם, להאיר עוד פינה

אובד. יהודי ולהצית עוד ניצוץ בלב

לא טבעית תופעה
במדינה, יצא הרב לאחר שנחת ימים ספורים

מספר צעירים  קרומבי למבצע תפילין שיגרתי.
שמחו להפשיל שרוול ולהניח  שפגש, ישראלים

לפתע  בידם. מסייע תפילין, כשהרב קרומבי
עצר במקום רכב שרד מקומי ומתוכו יצא 

שנים  המתגורר מזה מספר יהודי עסקים איש
למול הרב קרומבי  בסרי-לנקה. הוא עמד המום

יכול היה להוציא  והצעירים הישראלים ולא
מפיו. מילה

סיפר כשחלף בנסיעה מהירה במקום  כשנרגע,
זוהי  קרומבי, היה בטוח כי וודאי וראה את הרב

הכבד השורר  מהחום תופעת טבע כתוצאה
בנסיעה,  שהמשיך זאת, לאחר למרות במדינה...

קרא לו לשוב על עקבותיו. הוא  בתוכו פנימי קול
הינו שליח של  שהרב קרומבי לשמוע התרגש

בכוונתו לפתוח  מלך המשיח שליט"א וכי הרבי
חב"ד במדינה. בית

חב"ד למעצמה יהודית המפיץ  הפך בית לימים
את אור היהדות והחסידות באי המרוחק 

מתחת לתת-היבשת הודו - ומושך  השוכן -
אנשי גולשי-גלים יהודים מכל העולם, לצד אליו

שמחפשים  אחרים עסקים, תיירים ויהודים
במקום את נדודי נשמתם.

עוזב לא שליח
אדמת סרי- על מאז קבע הרב קרומבי יתד
שאיימו  לנקה. למרות הקשיים הראשוניים,

היהדות גם לסרי-לנקה  הבאת אור את לעצור
יהודית גם  וב"ה הצליח להפיח רוח הרחוקה

רחבה  כיום הוא חולש על פעילות באי הנידח.
האחרון אף החל בבניית מקווה  בחודש במדינה.
טהרה בקומפלקס בית חב"ד, שישמש את יהודי 

המקום. 
קרומבי, במדינה  קלה הייתה דרכו של הרב לא

שנחת הטרור. זה התחיל מיד ביום מוכת
ובנם לוי-יצחק,  רעייתו טליה עם במדינה, יחד
שנה. 'קבלת הפנים' להם זכו  שהיה אז בן חצי

כללי שהוטל על כל המדינה -  היה עוצר
מחיר  שגבו באותם ימים בעקבות אירועי הטרור,

השליחות  ליווה את שנות זה כבד. מצב דמים
שעבר. בשבוע ונמשך עד לסיום המלחמה

רעייתו,  נקלעה למשל, ההזדמנויות באחת

בשעה  השליחה לשדה התעופה המקומי
הפציצו את המקום  הטאמילים שהמורדים
אחרת  בנס לא נפגעה. פעם ואך מהאוויר

בלבד  רחוב אחד חבלני התרחש פיגוע תופת
אך גם במצבים הקשים ביותר,  ליד בית חב"ד.

רבים  פינה ואנשים כשהטרור השתולל בכל
הפצירו בבני משפחת קרומבי להימלט ממדינת 

והמשיכו לדבוק  ידיים הרימו לא הם הטרור,
היוו בית יהודי חם  הם בשליחותם. בכל העת

אותם יהודים שנקלעו למדינה ופעלו  ותומך לכל
מלך המשיח שליט"א. לקרבם לאורו של הרבי

את יהדותו שגילה הנזיר
בסרי- אחד מהצדדים המרגשים של השליחות

הקשר המיוחד שהצליח הרב קרומבי  לנקה הוא
במנזרים  לשזור עם נזירים יהודים השוהים
באחת השבתות  טיבטיים במדינה. זה החל

נכנס למקום  הראשונות בבית חב"ד, כשלפתע
הינו יהודי לכל  כי וסיפר נזיר זקן כבן שמונים
התרגשותם  משה. למול ושמו היהודי הוא דבר
שברי מילים  על העצומה של הנוכחים אף חזר
אותו ביקור התפתח  ישראל". בעקבות מ"שמע

קשר, שהוליד תהליך  לבין הרב קרומבי בינו
אותו 'נזיר' יהודי  של חזרה למקורות של ארוך
ליהדותם. שהתעוררו ו'נזירים' יהודים נוספים,
יהדותו.  על ספרים המרוחק, הוא קורא במנזר

בעיר הבירה -  מידי פעם הוא נוהג לבקר
באחד  חב"ד. – ולהניח תפילין בבית קולומבו

צעיר יהודי  גם חב"ד הגיע הסדר בבית מלילות
קורס  מאוסטרליה שהתגלגל למדינה במסגרת
זרה' רח"ל, במנזר מרוחק. שסיפר כי  ב'עבודה

שכששמע  הינו משה, בקורס אחד המרצים
הסדר. ביקש ממנו להשתתף בליל יהודי שהוא
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יום של גאולהיום של גאולה
ג' תמוז ה'תשס"ט - בכל רחבי הארץג' תמוז ה'תשס"ט - בכל רחבי הארץ

לקראת היום, יערך אי"ה,
ערב מיוחד לפעילים

ביום ראשון, כ"ב סיון ה'תשס"ט (14.6.09) 
בשעה: 7:00 בערב

באולם מספר 1 של "גלובוס הזהב" - בתי 
קולנוע, בקניון הזהב רח' סחרוב 21, ראשון 

(xsite קומה ב' כניסה משער) לציון

לפרטים נוספים: 03-658-4633
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה


