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הן עם לבדד ישכון
ובגויים לא יתחשב

יעודם של האומות הוא לסייע לישראל בכל המצטרך ,כלשון הנביא :״והיו מלכים אומניך ושרותיהם
מניקותיך״ ,כבר עתה בזמן הגאולה האמיתית והשלימה ע״י הרבי שליט״א מלך המשיח תיכף ומיד ממש
להיפך החיים ורק בדרך נס ניצל .הרבי לא התחשב בהם
כבר בלילה הראשון למאסרו בכלא הסובייטי ,החליט
גם אז .התוצאה ידועה ,נצחון מוחלט :בי"ב-י"ג תמוז
אדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף יצחק שניאורסון( הנשיא
הרבי שוחרר גם מעיר גלותו .מאז חלפו  82שנה כאשר
השישי בשושלת חב"ד ,שלא להתפעל מכל מערך
מידי שנה בשנה חוגגים רבבות יהודים ברחבי העולם את
האימים לתוכו הובא .מערך גהינומי של סוהרים צמאי
יום שיחרורו חג הגאולה ,בהתוועדויות ,בלימוד חסידות,
דם ,חוקרים ו"שופטים" שאבדו כל צלם אנוש ,את כל
קבלת החלטות טובות ובהפצת בשורת הגאולה .כשאותה
אלה לא החשיב למציאות כלל ,כאילו הם אין ואפס.
מדינה שלחמה כנגד כל ביטוי של יהדות ,מקיימת כבר
התייחסות זו לא השתנתה ,גם כששילם עליה במסכת
את היעוד "אומר לצפון תני" ,ומסייעת לרבבות יהודים
עינויים קשה ביותר .כך גם נהג כאשר באו להודיעו כי
הוא אמור להשתחרר ,אלא שחוקי הכלא דרשו מהאסיר לגלות את יהדותם בקיום תורה ומצוות.
אישור לגישה זו ,שלא
לעמוד בעת קבלת כל
להתחשב בלחצי הגויים,
הודעה שהיא ,כביטוי של
בשמחת הגאולה
התקבל השבוע מכיוון
קבלת מרות .מסיבה זו
בלתי צפוי .היה זה במהלך
ענה להם הרבי כי הוא לא
סיור בטחוני שערך
יקום .התוצאה לא אחרה
בלק בפרשתנו לבלעם
לבוא ,והוא הוכה קשות
הרשע מול מחנה ישראל,
ע"י קבוצות שוטרים
במהלכו ציין בלעם את
שהתחלפו מפעם לפעם.
מעלת עם ישראל" :הן עם
אך הרבי לא נכנע .בסופו
לבדד ישכון ובגויים לא
של דבר כשראו כי לא
יתחשב" ,והסביר כי באופן
יצליחו להכניעו ,נאלצו
פרדוכסאלי ,כשעם ישראל
להזמינו באופן מכובד
נכנע ללחצי האומות,
למשרדם ושם הוא ניאות
קיומו בסכנה ,וכשאין
לקבל את ההודעה כי הוא
הוא נכנע ללחץ האומות,
משתחרר מהמאסר ויוצא
כחלק מ״עצרת גאולה ומשיח״ המבטאת את אמונת ההמונים בהתגלותו קיומו איתן ויציב .כדאי
לעיר גלות.
לזכור זאת ,דווקא בימים
המיידית של הרבי שליט״א מלך המשיח ,פרץ הקהל בריקודי שמחה
עד מסירות נפש
אלה ,כשהממשלה מתבזה
בגישה זו דיבר עם המוני הנאספים שבאו ללוותו בנסיעה לקבל מארה"ב אישורי בנייה בארץ ישראל !!!
לעיר גלותו .בדברים חוצבי להבות אש ,עודד
נושאיםהרביאנואת והיו מלכים אומניך
שמירת גחלת היהדות עד מסירת נפש:
תפילה להשי"ת ,וכלשון אחד מאבותינו הקדושים  -יהי' לעומת זאת ,כלפי האומות חשוב לציין כי בהתאם לכתוב
בתורה ,אשר ניתנה ממלך מלכי המלכים הקב"ה ומחייבת
ה' אלוקינו עמנו כאשר הי'ה עם אבותנו אל יעזבנו ואל
את הבריאה כולה :ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בלבד!
יטשנו .ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה ...בכל
כל מנהיג או אומה השוללים זכות כל שהיא מעם ישראל
מה שנוגע לדתנו ,לתורת ישראל ומצוותיו ומנהגיו ,אין
מישהו שיכפה עלינו דעתו ואין שום כח של כפי'ה רשאי על ארצו ,או מנסים למנוע בדיבור או במעשה ,מעם
ישראל ליישב ולבנות את ארצו כולה ,עוברים על איסור
לשעבדנו."..
גזל )אחת משבע מצוות בני נח( ומשמיטים בכך את
תחנת הרכבת שרצה
עצם זכות קיומם .יעוד האומות הוא לסייע לישראל בכל
מאנשי המשטרה
המצטרך ,כלשון הנביא" :והיו מלכים אומניך ושרותיהם
החשאית שעקבו אחר
מניקותיך" ,כבר עתה בזמן הגאולה האמיתית והשלימה,
כל מילה שאמר .אותם
מילים בגינם נאסר ונידון ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
התוועדויות חג הגאולה
בשבת קודש זה ולמחרתו ביום
א' ,מציינים את יום "חג הגאולה"
בו השתחרר ממאסרו הרבי הריי"צ
מליובאוויטש ,הנשיא הקודם של תנועת
חב"ד ,לאחר שנאסר ע"י השלטונות
ברוסיה ,כשפעל להפצת היהדות במדינה.
יום שיחרורו נחגג בקרב קהילות חב"ד
בהתוועדויות שמחה.

שומעים ורואים גאולה
כעת ניתן להאזין לכל חלקי "עצרת
גאולה ומשיח" שהתקיימה בשבוע שעבר
בבת-ים ,באמצעות "נחייג ונשמע".
להאזנה חייגו .08-9493-770 :כמו כן
ניתן לצפות בנאומים וקטעי השירה
באתר הגאולהwww.hageula.com :

הכנות לקראת תשרי
החלו ההכנות ,לקראת הנסיעה
ההמונית של אלפי חסידים ,כמידי
שנה ,בחודש החגים ,ל 770-בית
משיח שבניו יורק .בימים אלו נפתחה
ההרשמה לקבוצות הילדים והבנות,
בעוד שבמוקדי המכירות נרשמת עליה
במכירת כרטיסי הטיסה.

מבצע הנחות ״דבר מלכות״
לרגל צאתו לאור של הסט "דבר
מלכות" במהדורה מנוקדת ומפוארת,
הוכרז על מבצע הנחות מיוחד עד י"ב
תמוז .לפרטים.077-5123-770 :

שלשת השבועות :שיעורים
בגאולה ומשיח ובית המקדש
בכל מוקדי חב"ד
נא לשמור על קדושת הגליון

בלק ,בלעם וחג הגאולה
על פי הידוע ,שפרשיות התורה שייכות במיוחד
לזמן שבו קוראים פרשיות אלה ,יש לבאר את
הקשר ושייכות של פרשת בלק ,לחג הגאולה
י"ב י"ג תמוז ,שבו השתחרר לחופשי הרבי
הריי"צ )האדמו"ר השישי של חב"ד( מהעיר
שבו הוגלה אליו ,קאסטרמה ,לאחר שהיה
בכלא הכי אכזרי ברוסיה שפאלרקה )שבו סבל
ממסכת עונשים קשים(.
ובהקדם ,על פי הידוע ששמו של דבר מראה
על מהותו ,ישנה תמיהה גדולה ביותר כיצד
יתכן לקרוא לפרשה בתורה )ש"התורה לא
נתנה אלא לעשות שלום בעולם"( על שמו של
"שונא ישראל יותר מכל השונאים" )כפי שהוא
מתואר במדרש(  -שמו של בלק ,שהרי זהו
היפך עניינה של תורה?

דווקא החושך מביא לאור
ויובן זה על פי הידוע שבמתן תורה בוטלה
הגזירה שעליונים לא ירדו לתחתונים
ותחתונים לא יעלו לעליונים ,כלומר ניתן
היכולת ליהודי להפוך את הגשמי לרוחני ,ועד
שהגשמי הופך להיות כלי לרוחני .ובעומק יותר,
כאשר משתמשים בחפץ גשמי על פי הוראות
התורה ,אזי מגלים בגשמיות את הכוונה

יותר מיממה שלימה( .גם לאחר מכן עדיין
נותרה אצלו ההחלטה התקיפה שלא יתחשב
בהם  -הם כאין ואפס ממש.
ביום חמישי ,ראש חודש תמוז )היום בו בישרו
לו על שחרורו ממאסר והגלייתו לעיר גלותו(
עבר הרבי מסכת עונשים חריפה במיוחד
בעקבות סירובו לשתף פעולה עם הסוהרים.
שלוש פעמים נכנסו לתאו ושלוש פעמים היכו
את הרבי מכות קשות על סירובו .אך דווקא
אז ,אחד הסוהרים )שהיה צאצא של חסידים(
קרא לרבי בתואר "רבי" באותה הזדמנות.
לאחר מכן קראו לרבי למשרד הכלא ובישרו לו
על שחרורו ,ושעליו לעזוב מיד לרכבת .מכיוון
שהנסיעה הייתה כרוכה בנסיעה בשבת ,הרבי
סירב לנסוע עד אחרי שבת ונשאר בכלא ,בתא
שלו ,עד יום ראשון.

האמיתית שבשבילו נברא ,ולא רק שהגשמי
איננו מסתיר ומנגד לאלוקות אלא אדרבה הוא
מגלה אלוקות בעולם.
כך הוא בענייננו ,בכך שפרשה שלימה נקראת
על שם בלק ,התורה מורה לנו את עניינו
האמיתי של בלק .בלק התנגד לעם ישראל
וחשב להזיק לעם ישראל על ידי קללותיו של
בלעם ולבסוף לא רק שמחשבתו הרעה הופרה
אלא עוד זאת שהוא הביא לכך שעם ישראל
יתברכו בברכות הכי נעלות ,כלומר המתנגד
הכי גדול גרם ליתרון הכי גדול לעם ישראל.

אין מציאות לרוע
עתה יובן הקשר בין חג הגאולה לפרשת
בלק .יהודי מחליט בנפשו בתוקף גדול ,שכל
ההסתרים על הנפש האלוקית וכל ההפרעות
והמניעות להפצת היהדות הם כאין וכאפס
ממש .ההחלטה כה תקיפה שאף אם באים
ומכים אותו שלוש פעמים ,שזה חזקה שמראה
על תוקף המציאות של הדבר ,בכל זאת אין זה
משפיע על החלטתו .הדבר פועל שגם יהודי
כזה ,הנמצא בעת מעשה שהוא היפך התורה
ח"ו ,גם הוא חש שישנה יהדות ,חסידות ,רבי.
עד שזהו חייו ,עד שהוא קורא בפשטות "רבי".

תוקף יהודי אמיתי
הקשר לחג הגאולה י"ב תמוז ,יובן עפ"י אחד
הסיפורים שאירעו בעת שהרבי הריי"צ היה
בבית הכלא .מתחילת מאסרו החליט הרבי
שלא יאבד עשתונותיו ושלא יתפעל מהם
)אנשי הג.פ.או (.כלל .עד שהחשיב אותם כאילו
היו " -כאין ואפס ממש".
מצב נפשי זה לא השתנה אצלו גם לאחר
שנענש על סירובו לענות על שאלתם )עונשו
של הרבי היה לעמוד בצינוק מלא רפש למשך

)על פי שיחות י״ג תמוז ה׳תשכ״ב
ולקוטי שיחות כרך כ״ג(

לוח השבת

פרשת בלק

בחו"ל :פרשת חוקת-בלק
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 7:13
תל-אביב 7:29
7:21
חיפה
באר-שבע 7:29
ניו-יורק 8:12

מוצש"ק

8:31
8:33
8:35
8:32
9:20

 :‰¯ËÙ‰והיה שארית יעקב -עם אלוקיך

)(Á-‡ Â ,„È-Â ‰ ‰ÎÈÓ

פרקי אבות :ו

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

בלק
דרך כוכב מיעקב

)במדבר כד ,יז(

ידוע שבכל אחד ואחת מישראל יש ניצוץ
מנשמת משיח כמרומז בפסוק "דרך כוכב
מיעקב" שהולך על דוד מלכא משיחא
והולך גם על כל אחד ואחת מישראל
כיוון שבכל אחד מישראל יש ניצוץ
מנשמת משיח מבחינת היחידה ,שהיא
ניצוץ מבחינת היחידה הכללית נשמתו
של משיח צדקנו.
לכן ע"י גילוי בחינת היחידה שבכל אחד
ואחת מישראל מזרזים וממהרים ופועלים
הגילוי דבחינת יחידה הכללית בביאת
משיח צדקנו שאז יהיה הגילוי דתורה
חדשה מאיתי תצא פנימיות התורה בחינת
היחידה שבתורה
ועל ידי זה גם השמים החדשים והארץ

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 האינטרנטwww.igrot.com :

לזכות
ר' אליהו בן ברכה
לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו
ומתוך הרחבה של זמן
הגאולה האמיתית והשלימה

החדשה אשר אני עושה גילוי בחינת
היחידה בכל העולם כולו יחידו של
עולם".

)על פי שבת פרשת נשא ה׳תנש״א(

א-ל מוציאם ממצרים

)במדבר כג ,כב(

יש לבאר ולהמתיק הטעם להדגשת היציאה
ממצרים )"א-ל מוציאם ממצרים"" ,א-ל
מוציאו ממצרים"( בפרשתינו ש"נבא בשני
משיחים" – על דרך מה שכתוב "כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"-
שבזה מודגש שהגאולה ע"י מלך המשיח
היא לא רק בגלל ההכרח להוציא את בני
ישראל מכל הגלויות ,שנתווספו לאחרי
היציאה ממצרים אלא גם ובעיקר בתור
הוספה בשלימות נעלית יותר מהיציאה
ממצרים עד לאופן של נפלאות )גם אילו
לא היו הגלויות שלאחריה(.
)על פי שבת פרשת בלק ה׳תנש״א(

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
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ברכת מזל טוב
לר' גיא ורבקה שיחיו
להולדת הבת דבורה לאה תחי'

מלכה

תגדל לחיילת בצבאות-ה' לנחת רוח
הרבי שליט"א מלך המשיח ומתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

אגרות מלך

נפלאות עכשיו

מאגרות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
ידועה ומפורסמת ,דעתו הנחרצת והברורה של הרבי מלך המשיח שליט"א בדבר
כיסוי הראש היחיד מתאים לנשים על פי ההלכה ,הוא דווקא ע"י פאה נכרית.
לפנינו לקט ,מתוך כרכי האגרות קודש ,בנושא .החובה ההלכתית שבזה ,הברכות
והשפע הניתנים משמים לכל חובשת פאה.

מדרשיה לכל אחת

כיסוי ראש לנשים  -רק פאה

במענה למכתבה מסוף חדש מנחם אב ,בו כותבת אודות
פאה נכרית ,ואשר בסביבתה דתית בה נמצאת אין נוהגות
כזה ומתביישת אפשר יצחקו לה באם תלבש פאה נכרית.
בעצם הענין דלבישת פאה נכרית ,ולא להסתפק בכובע
ומטפחת ,מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות .והרי רואים
במוחש ,אשר לבישת כובע ואפילו מטפחת ,משאירה חלק השער בלתי
מכוסה על כל פנים במשך זמן קצר ,זאת אומרת שעוברים על האיסור
הגדול וכהפסק דין בשולחן ערוך אורח חיים סימן ע"ה ,וגודל הענין מובן
גם כן מגודל השכר בעד קיום הציווי כפי שנצטוינו ,וכלשון הזהר הקדוש,
מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין.
ולכתבה שאפשר יצחקו עליה ותתבייש וכו'.
אפילו בתוככי הנוער דארצות הברית ,נרגש לאחרונה רגש של כבוד,
דוקא לאלו שעומדים חזק בדעתם ,ואין מתביישים ממי שלועג עליהם
ולהשקפת עולמם ,ומתיחסים בלעג ובוז לאלו הנמשכים אחרי הרוב ללא
יציבות נפשית כלל ,ובודאי יודעת אשר התחלת כל ארבעה חלקי השולחן
ערוך היא :ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם
יתברך.
ועוד וגם זה מובן ופשוט :השם יתברך" ,את השמים ואת הארץ אני
מלא" ,ונמצא עם האדם בכל מקום ובכל זמן ,מה שאין כן בני אדם אפילו
מסביבה הכי קרובה ,שלא תמיד נמצא בקרוב מקום אליו ,ולכן ,היתכן,
אשר לא יתבייש ח"ו מפני הקב"ה ויתבייש מפני בן אדם בשר ודם?!
)יו״ד אלול ,תש״כ מאגרת ז׳תכה(

ברכה לילדים ,פרנסה וכו'
במה כותב אודות כיסוי הראש -כבר גליתי דעתי זה כמה פעמים ,שכיסוי
במטפחת )טיכל( בעוונותינו הרבים בדורותנו אלה ,אינו מחזיק מעמד ,כיון
שבכל פעם ופעם עומדת האשה בנסיון ,אם לכסות כל שערה או רק חלק
מהם או כו' ,מפני שלא תתבייש מפני המלעיגים )אף שאינם אלא בדמיונה,
או לפעמים גם במציאות( מה שאין כן בלבישת שייטל )=פאה( ,הרי אי
אפשר להסיר השייטל כשנמצאים במסיבה וכיו"ב.
)יו״ד אלול ,תש״כ מאגרת ז׳תכה(

בנועם קבלתי מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( אשר זוגתו תחי' הסכימה
ללבוש שייטל )=פאה( ,ויהי רצון מה' ית' אשר תעשה זאת בלב שמח
ובעגלא דידן תראה בעיני בשר תוספת ברכה והצלחה בענינה הן הכללים
והן הפרטים בבריאות הנכונה ובפרנסה לו ולכל ב"ב שיחיו.
)ו׳ אייר תשי״ב מאגרת א׳תקנב(

...וכן לברר אצלו אם זוגתו תחי' נזהרת בכיסוי הראש .וידוע מאמר הזהר
 דף קכ"ו ע"א  -אשר צניעות האשה ובפרט ענין כיסוי הראש הרי על ידיזה מתברכין בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנים ובני בנים.
)כ״ח אייר ,תשי״ג מאגרת ב׳קיז(

דרך אגב במה שמזכירה על דבר דוחק הפרנסה בהמשך לענין כיסוי ראש,
 מה פלא שהפרנסה דחוקה ,והרי מבואר בזהר הק' )חלק ג' קכ"ו ע"א(אשר כשענין כיסוי הראש על ידי עקרת הבית בסדר הוא ,מתברכים בכולא
בברכאן דלעילא ,בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין ,והרי תורתנו
תורת חיים ,הוראה איך לנהוג בחיים ועד לחיי היום יומים.
)ג׳ סיון ,תש״כ מאגרת ז׳שכה(

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

הארץ שייכת ליהודים
בנוגע לארץ ישראל " -ונתתי שלום בארץ"
הידועה" ,ארץ אשר גו' תמיד עיני ה'
אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" ,השייכת לכל
אחד ואחת מישראל )אפילו ילד קטן( בכל מקום שהוא,
)כ"ה אייר תשמ"ג(
כפי שקובעת "תורת אמת".

במספר שיחות קודש ,מציין הרבי
"בנועם קבלתי מכתבו  ..ושמחתי לקרות
מהפיכת
שליט"א מלך המשיח את
בו אשר ממשיך הוא בלימוד תורת
לכלל
הנחלת לימוד החסידות
החסידות ברבים ובטח יוסיף בזה וכפסק
ישראל ,מהפיכה בה פתח חמיו,
רז"ל מעלין בקדש ..יפיץ שם מאור
האדמו"ר הקודם של חסידות חב"ד,
שבתורה זוהי תורת החסידות ..ובודאי
רבי יוסף יצחק ,שהשבת חל יום
ישמש זה מופת גם כן לאחרים שאם רק
הולדתו ויום גאולתו.
ירצו באמת חפץ ה' בידם יצליח להביא
מהפיכה זו ,מציינת בעיקר ,בכך,
אור וחיות וחמימות החסידות לבני ובנות
שלימוד החסידות ,שהייתה נחלת
ישראל בכל מקום שהם".
למדנים מופלגים ,או שנמסרו
בעמוד ממול  -שכז ,נכתב..." :בטח
בשיעורים לבעלי הבנה עמוקה,
גם להבא ינצלו את היומי דפגרא להתועד
ברמה כזו או אחרת ,פרצה החוצה,
בהתועדות חסידותית ולהתעוררות
ובדורינו מונחלת גם לילדים רכים
באהבת השם אהבת התורה ואהבת
או לנשים.
ישראל ,והעיקר  -לקבל על עצמם
ואכן ,כיום ,ניתן למצוא בכל עיר
בהחלטה גמורה שכבר באה העת
המכבדת את עצמה "מדרשיה"
שצריכים לצאת מד' אמות המצומצמים
פעילה לנשים ובנות ,המאגדת
ולהתפשט ,באופן המתאים ,בין שאר
את הצמאות לדבר ה' ,ומנחילה
חוגי בני ישראל להפיץ שם המעינות,
את לימוד החסידות ועניני גאולה
מעינות דא"ח )=חסידות( ותורת
ומשיח ,גם לאותן כאלו ,שאך לפני
החסידות הכללית ותורת
דור ,היה נשמע מופרך,
חסידות חב"ד .וכמה דרכים
שתשתתפנה בשיעור
בזה ,ואחד מהדרכים הוא ע"י
חסידות המיועד בעבורן.
התועדות ברבים ובהשתדלות
כזהו גם סיפורו המופלא
לשתף בהתועדות אנשים
של הקמת מדרשיית
ובפרט הנוער מחוגים שונים,
הנשים בקריית אתא,
ובטח יקויים חפץ ורצון כ"ק
השוכנת בבנין 770
אדמו"ר הזקן ,שחב"ד לא
הממוקם בטבורו של
יהיה ענין של מפלגה אלא של
העיר.
כללות עם ישראל יחיו".
תושבת
ברלינר,
חיה
גב'
בית  770בקרית אתא
הראתי את המכתב,
העיר ,העומדת מאחורי
לשליח הרב דיסקין,
הקמת המדרשיה ,מספרת
שעודד אותי להמשיך לפעול בכיוון.
על התהליכים בהביאו ,לפני מספר
שנים ,לקמת המדרשיה:
ואכן ,תקופה קצרה לאחר מכן ,נחנך
בעיר ,בניין מרשים וחדש של חב"ד,
"היה זה ביום הכיפורים ,בשנת
בצורת .770
תש"ס ,כשהגעתי לבית הכנסת,
בבוקרו של היום ,ובמוחי מתרוצצות
ובאותה שנה הפעלנו ב"ה את
המילים" :נשים למען אחדות
המדרשיה לנשים ,בבנין  ,770שב"ה
ישראל" .לא יודעת מדוע ,אך משום
נוחלת הצלחה רבה .מידי שבוע
מה ,באותו בוקר התעוררתי עם
מתקיימים שיעורים שונים ,בשעות
המשפט הזה ,שלווה אותי גם לבית
הבוקר ולפני הצהריים.
הכנסת.
נושאי השיעורים הנמסרים ע"י
לה,
סיפרתי
חברה,
פגשתי
למחרת,
רבנים שונים עוסקים בפרשת
שמזה זמן ארוך שמקננת בי תחושה,
השבוע ,הלכות ושיעור בלימוד
שעלי לעשות מעשה ,וליזום פתיחת
החסידות  -תניא.
מדרשיה לימודים לנשים ובנות ,כאן
כל מי שנוכחת בשיעורים מופתעת
תחושתי
בעיר .הוספתי לתאר לה את
לראות ,את המקום מלא ב"ה מפה
הכיפורים,
מאז בוקרו של יום
אל פה ,במגוון רחב של נשים מכל
את
ולבקש
לכתוב
והחלטנו יחדיו
הסוגים ,כברכת והוראת הרבי
מלך
שליט"א
הרבי
ברכתו של
שליט"א מלך המשיח ,כפי שקיבלנו
קודש.
האגרות
באמצעות
המשיח
באגרות קודש".
לאחר אמירת פרק תהלים ,הכנסתי
המדרשיה ברח' חנקין  20קרית
אגרות
את המכתב ,לתוך כרך ז' של
אתא .לפרטיםn 054-208-1470 :
הקודש ,בעמוד שכ"ו ,שם נכתב:

שידורי הוידאו של אתר הגאולה

כעת במדור הוידאו באתר הגאולה:
כל הנאומים וקטעי השירה מ"עצרת גאולה ומשיח"
 ג' תמוז תשס"ט * תוכנית האקטואליה "פותחיםנושא" * התוועדויות חסידיות מצולמות ,ועוד
אתר הגאולה www.hageula.com -

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' יא הל' שבת .פרק כא-כג.
ש' יב פרק כד-כו.
א' יג

פרק כז-כט.

תמוז פרק ליום

הל' עבודת כוכבים
וחקותיהם ..פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

ב' יד פרק ל .הל' עירובין בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק יא.

ג' טו פרק ג-ה.

פרק יב.

ד' טז פרק ו-ח.
ה' יז

הל' שביתת עשור ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

הל' תשובה ..בפרקים
אלו .פרק א.
פרק ב.

אמונה ,שמחה ובטחון באמפיתאטרון
אלפי חסידי חב"ד ומקורבים ,אנשים ,נשים
וטף ,התאחדו ביום רביעי ,אור לג' תמוז למעמד
הקהל והתועדות ארצית ,שהיוה גם כינוס
מחאה כנגד הממשלה ומהלכיה .במשך מספר
שעות השתתפו בכנס מרשים של ביטוי האמונה
האיתנה ,ביום של התחזקות הבטחון בהתגלותו
המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח.
בעוד הקהל הרב ,שהגיע מכל קצוות הארץ,
נוהר למקום במערך אוטובוסים מסודר ,ניגשים
ראשוני הנכנסים לדוכני יריד גאולה ומשיח
שהתקיים במקום ,ורכשו כמויות של עלוני
ומוצרי משיח .רבים רואים ביריד יחודי זה,
הזדמנות פז ליטול תוספת של חומרי הפצה.
המנחה ,הרב שם-טוב אברביה ,פתח בדברי
פתיחה והסבר אודות מהותו וחשיבותו של
היום ,השנה  -שנת הקהל והכנס.
את פרקו של הרבי שליט"א מלך המשיח קרא
הרב יוסף יצחק לידר ,שליח בראשל"צ ,פסוק
בפסוק עם הקהל שחזר אחריו נרגשות .את
ההזמנה המסורתית והמרטיטה לרבי שליט"א
מלך המשיח לבוא ולהשתתף עם הקהל בכינוס,
הקריא הרב דורון אורן מנהל מרכז משיח וגאולה
בירושלים ,כשהקהל עומד על רגליו בהתרגשות.
מייד לאחר מכן ,פרצה תזמורתו של ר' אבי
פיאמנטה במחרוזת שירי גאולה וניגוני חב"ד.

מאמינים בני מאמינים
"פסק דין" של עשרות רבנים ,הדורש את
הגאולה ,הקריא ,בשם הרבנים החתומים
והנוכחים במקום  -הרב שאול רוזנבלט רב
קהילת חב"ד בספריה החסידית בביתר וראש
ישיבת אורו של משיח בירושלים.
 12ילדי וילדות צבאות ה' עלו להכרזת

המנחה מנצל את ההזדמנות לעורר שוב על
לימוד הרמב"ם בשלושת המסלולים בהם החלו
לא מכבר.
לאחריו עולה לשאת דברים הרב יוסף חיים
גינזבורג ,ראש ישיבת ומוסדות חב"ד ברמת אביב
ג' ,המדבר על ענינו של היום.
את המשא המרכזי לכנס זה ,נושא הרב ד"ר יעקב
גוטליב ,ר"מ בישיבה התיכונית "דרכי נועם"
המסביר את סימני מלך המשיח בספר הרמב"ם
כפי שמתקיימים ברבי שליט"א.
אתנחתא מוזיקלית קלה במחרוזת ניגוני חב"ד
מבצעים הזמרים אבי פיאמנטה ושלמה כהן.

חלק מהקהל ובימת הכבוד באירוע

הפסוקים .הילדים שהגיעו מכל קצוות הארץ,
נתנו ביטוי הולם לפסיפס הקהל הרבגוני מכל
רחבי הארץ ,ומוסדות חב"ד השונים.
הרב שלמה זלמן לנדא ,משפיע קהילת חב"ד
ברעננה ומשפיע בישיבה גדולה החב"דית בבני
ברק ,נשא מספר מילים בעניני אמונה איתנה
בדבריו של מלך המשיח.

נציג לבית חיינו
הקהל צופה כעת בסרטון מדברי מר רון נחמן,
שנשא בכנס ההקהל בכיכר מלכי ישראל בשנת
תשנ"ה ,שם הוא מספר על נבואתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בדבר הסכנה הגדולה של
אירן ,הנשמעת אקטואלית שוב בימינו אלה.
את מסכת הנאומים המאלפת לערב זה ,חותם
הרב זמרוני ציק ,יו"ר האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה הנושא דברים על ענינו של
יום ג' תמוז כיום של גאולה ,יום של אמונה ויום
של שלימות הארץ.
לסיום נערכת ההגרלה על כרטיס טיסה לבית
חיינו  - 770 -בית משיח בניו יורק .בה זוכה
הילד נתנאל אהרון עמר ,מחדרה ,כנציגם של כל
המשתתפים ,בנסיעה לבית חיינו בשנת הקהל.
תם ולא נשלם .זהו המוטו שליווה את
המשתתפים שעשו את דרכם בחזרה לביתם,
כשהמשימה תושלם כמובן ,רק בהתגלותו
השלימה של הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף
ומיד ממש.

מלך המשיח והרמב״ם
כעת הגיע הזמן שוב ל"ברוב שירה וזמרה" עם
הזמר החסידי ר' שלמה כהן בשירי משיח וגאולה
ומבחר שיריו בנושא האמונה והצפיה כמו להיטו
המפורסם "מלך המשיח עתיד למלוך על כל
העולם כולו"...
את ברכת העיר המארחת  -בת-ים עיר הגאולה,
הביא ממלא מקום ראש העיר ,מר אורי בוסקילה.
את סיום ופתיחת הרמב"ם ,ערך הרב יוסף יצחק
גפני ראש הכולל בצפת .כשלצד מילות הסיום
והפתיחה ,הוא שוזר משא מאלף מתורתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח על דברי הרמב"ם.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מסירות נפש לחינוך הילדים

הכנות לחתונה  -הפצת היהדות

להזכרתו על דרך הקישויים לקחת על עצמו עוד
הוצאות בטח בזכרו המסירות נפש שהיה במדינתו
לפעמים לכל אחד ואחד שהבנים ילכו בדרך הישר
של יהדות וחסידות אף שקשור היה לא רק בכסף
ועניני בריאות כי אם עד מסירות נפש ממש ר"ל
מה ערך הוא לזה הקישויים בכסף בשביל החינוך
הנוגע למשך כל ימי החיים
ובפרט שכל ישראל מאמינים בני מאמינים בתורתנו
הק' תורת חיים שאחת ההוראות שלה שהוצאות בניו
בתלמוד תורה נותנים לזה מלמעלה ביחוד וכמאמר
רז"ל שם אם הוסיף מוסיפין לו.

במענה על מכתבה בו מודיעה מקביעות זמן חתונתה
ליום הוכפל בו כי טוב הנה יהי רצון שיהיה בשעה
טובה ומוצלחת בכל הפרטים.
תקוותי שסיומה במכתבה שמחוסר זמן חדלה
להתעסק באיזה עניינים ,לא יגע זה בעסקנותה
בפעולות בהחזקת היהדות והפצתה ובכללן פעולות
במסגרת נשי ובנות חב"ד
שהרי התעסקות בפעולות כאלו זהו מההכנות
המתאימות לחתונה ולבניין בית בישראל בניין עדי
עד מאושר בגשמיות וברוחניות וה' ית' יצליחה לבשר
טוב.

)מאגרת ז׳תרפג(

)מאגרת ה׳תקס(

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
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

