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אנוכי אנוכי
הוא מנחמכם
״קול גדול ולא יסף״ .אין גורם שיכול לחסום או לעצור את התממשות נבואתו של הרבי שליט״א
מלך המשיח ״הנה זה  -מלך המשיח  -בא״ .בידינו רק להיות מהמסייעים ,במימוש נבואה זו.

הדברות ,חדר את הבריאה כולה ,ללא כל מעצור וללא כל
ימים אלה ,מסוגלים ביותר לגאולה האמיתית והשלימה.
ניתן לראות את זה גם בפרשת השבוע ,פרשת "ואתחנן" ,הד ,כשהוא מותיר בה את המסר לדורות :אין דבר שיכול
להוות מחסום לרצון האלוקי.
המתארת בפנינו את מתן תורה ומאפשרת לנו לחוש
עצמותו
מחדש בעוצמת המעמד האלוקי ,כהכנה לגילוי
בספר התניא מוסבר כי הגילוי האלוקי שהיה במעמד הר
ומהותו ית' בקרוב ממש.
סיני "אתה הראת לדעת כי הוי הוא האלוקים אין עוד
השקט שהשתרר ,היה מהמם לא פחות מהרעש ,הקולות מלבדו" .אינו אלא הכנה לגילוי דלעתיד לבוא" ,ונגלה
כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר" ,בגאולה
והברקים שזיעזעו את הר סיני .עתה כשביקש הקב"ה
לתת את התורה ,היסה את עולמו .צפור לא צווח ,עוף
האמיתית והשלימה .ולכן מספרת לנו פרשת השבוע
לא פרח ,שור לא געה ,אופנים לא עפו ,שרפים לא אמרו אשר בפני דיבורו ית' אין כל חוצץ ומנע ומעכב.
קדוש קדוש ,הים לא נזדעזע ,הבריות לא דברו ,אלא
בשנות הניסים והנפלאות תנש"א-נ"ב ,הודיע הרבי
העולם שותק ומחריש
שליט"א מלך המשיח
אלהיך.
ויצא הקול אנכי ה'
באילת
וגאולה
משיח
לעיני כל ,בקול גדול ולא
קול גדול ולא יסף.
יסף ,כי הסתיימה עבודת
על אותו הקול ש"לא יסף",
הבירורים וסיימו את כל
נאמר במדרש  -שלא
העניינים ,וכבר הגיע זמן
הייתה לו בת קול .לא
הגאולה ,ובית המקדש
היה לו הד .כלומר ,למרות
"בנוי ומשוכלל יבוא ויגלה
שבדרך הטבע ,אמורה
מן השמים" .מאז ,נראה
הייתה להתרחש תופעת
לעיתים שכביכול ישנם
ה"הד" ,הרי שבמתן תורה
מפריעים או הפרעות
למרות שהיה שם קול
למיניהם ,על כך חוזרת
גדול ,לא היה לו הד.
פרשתנו ומזכירה לנו" ,קול
גדול ולא יסף" .אין גורם
תגובה טבעית
שיכול לחסום או לעצור
את התממשות נבואתו
כהסבר לתופעה ,אומר
הרבי שליט"א מלך המשיח ,השבוע ביקר בישיבה באילת ,האדמו״ר מקאלוב שמסר שם שיעור ,לאחריו ציין בהתפעלות של הרבי שליט"א מלך
כי למעשה הייתה זו תגובה את המהפך שחוללו שלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח .בתמונה :מקבל את אלבום משיח המשיח "הנה זה  -מלך
המשיח  -בא" .בידינו רק
"טבעית" של הבריאה.
להיות מהמסייעים ,במימוש נבואה זו.
ומדוע? תופעת ההד מתרחשת כאשר גלי קול פוגעים
במחסום כל שהוא וחוזרים חזרה ,אזי נוצר ההד .תופעה
בפני כאן רמז לשמו של משיח צדקנו
כזו יכולה להתרחש רק כאשר קיים מחסום שעומד
הקול ,לא כאשר המחסום "עביר" ,או כשהוא "סופג"
"נחמו נחמו עמי" מבקש הקב"ה ,מהאבות והנביאים
לתוכו את הקול ,במצבים כאלה הרי שאין נוצרת תופעת בהפטרת השבת .משיבה כנסת ישראל ,איני מתפייסת
ההד.
מנחמת הנביאים "ותאמר ציון עזבני ה'" .חוזרים הם
ואומרים להקב"ה "כנסת ישראל לא נתפייסה בתנחומין
ומכאן להעדר ה"הד" במתן תורה .אמירת "עשרת
שלנו" שנאמר "עניה סוערה לא נוחמה .אומר להם
הדברות" הייתה ע"י הקב"ה עצמו" ,אנוכי הוי' אלוקיך".
הקב"ה ,אם כך אין ראוי לילך אלא אני בעצמי ,שנאמר
וכלשון חז"ל "אנוכי ,מי
"אנוכי אנוכי הוא מנחמכם" .למעלה ממתן תורה ,שם
שאנוכי!" .לא איזושהי
נאמר רק פעם אחת 'אנוכי' ואילו כאן בגאולה האמיתית
דרגא באלוקות ,אלא
והשלמה שתי פעמים ועוד שכאן רמז לשמו של הרבי
עצמותו ומהותו ית'.
שליט"א מלך המשיח ,שיבוא ויגאלנו קרוב ממש.
דיבורו ית' בעשרת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
תהילים ממלך המשיח
לאחד מהמוסדות החב"דיים בארץ
הקודש ,העוסק רבות בהפצת בשורת
הגאולה והגואל ,הגיעה תרומה מעניינת
של ספר תהילים בו השתמש ,במו
ידיו הק' ,הרבי שליט"א מלך המשיח.
כעת מעמיד המוסד את הספר למכירה
פומבית ,למרבה במחיר .ההכנסות כולן
קודש לטובת הפעילות .לפרטים נוספים
ניתן לפנות לטלפון.050-240-7706 :

חוברת ״ילדי הגאולה״
יצאה לאור חוברת חדשה המיועדת
ללימוד ועבודה בבתי הספר היסודיים
בעניני גאולה ומשיח ,על פי שיחות
הרבי שליט"א מלך המשיח .כתיבה
ועריכה :אלומה שמלי ,הפצה :חיש -
הפצת המעיינות.03-6900-770 :

בקרוב :ישיבה חדשה
בקרוב תפתח בירושלים ישיבת
"ופרצת קטמון" .בראש הישיבה יעמוד
הרב שאול רוזנבלט שיחי' ,הצוות
הרוחני יכלול את המשפיעים הרב חיים
ניסילביץ' ,הרב נעם הרפז ,והרב יחיאל
מיכל דברוסקין שישמש כר"מ בנגלה.
את הצד הגשמי ינהל הרב אריה לוי.
הישיבה שמיועדת לצעירים "חוזרים
בתשובה" ממוקמת במבנה מרווח
ומשופץ באיזור השכונות :קטמון ,מקור
חיים ותלפיות.

ממשיכים בסיומי מסכת
עד ט"ו מנחם-אב
פרטים בכל מוקדי חב"ד
נא לשמור על קדושת הגליון

התנחומים על בית המקדש...
בעומדינו בשבת נחמו ,שנקראת כך על שם
התחלת ההפטרה "נחמו נחמו עמי" הראשונה
משבע הפטרות הנחמה שנקבעו לאחרי שלשת
השבועות ,הרי מכיוון שכל דבר בתורה הינו
בתכלית הדיוק ,כולל גם הסדר של הפרשיות
וההפטרות ,יש להבין את הקשר בין פרשת
ואתחנן לבין ההפטרה של השבת  -נחמו נחמו.

ערוך מהמצב הקודם ,שעל ידי זה מתנחם
האדם על מצבו.
אך עם כל זה נחמה זו מוגבלת ,מכיוון שהיא
באה מבני אדם שהינם מוגבלים ואינם יכולים
להבטיח את קיום תוכן הנחמה .מה שאין כן
נחמת הקב"ה  -אינה מוגבלת ,דבר המתבטא
בכפל לשון הנחמה "נחמו נחמו" .עניין הכפל
מבטא לא רק פי שניים ,אלא גם ריבוי פעמים
ועד לתכלית הריבוי באופן של בלי גבול .זהו
תכלית עניין הנחמה שאין לה הגבלה.

ובשנות קיומו ) 420שנה לעומת  410שנים של
בית ראשון( כלומר קביעותה בעולם היה יותר
מאשר בית ראשון.
הנחמה על שני הבתים תהיה בניין בית שלישי
אשר יהיו בו את שתי העניינים ,גילוי אלקות
הכי נעלה ,באין ערוך לבית ראשון ובית נצחי
וכל זה באופן של בלי גבול ,כתוכן עניין הכפל,
שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה.

בקשתו של משה
ובזה יובן הקשר לפרשתינו ,ובהקדים שאלה
שמתעוררת מתחילת הפרשה ,לגבי בקשת משה
רבינו להיכנס לארץ ישראל ,מהי ההוראה כיום,
מבקשתו של משה רבינו להיכנס לארץ ,בקשה
אשר לא התקיימה אז ,ובמילא "מה שהיה היה"?

נחמה כפולה

עניינה של שבת נחמו הינו נחמה על חורבן
בית ראשון ובית שני )כלומר נחמה כפולה(
על ידי בניין בית שלישי ,ולכאורה איך הבטחה
לעתיד על בניית בית שלישי ממלא את
חסרונם של שני בתי המקדש?
ותחילה עלינו להבין את מהותה של הנחמה
 כאשר מתרחש אסון ר"ל אצל מישהו ומתוךדאגה ואכפתיות של הסובבים אותו ,מנסים
לעזור לו ,אך אין ביכולתם של ה"מנחמים"
למלא את חסרונו ,מוצאים לפחות נחמה עבור
אותו אדם ,כלומר פעולת נחמה אינה להשיב
את הדברים לקדמותם אלא הבטחה לעתיד
טוב יותר באופן שכלל לא יורגש החסרון;
ואדרבה בעת מימוש ההבטחה יובן שהחסרון
הזמני ,היה רק להגיע לעניין נעלה יותר שבאין

והעניין הוא אשר בקשת צדיק פועלת כל הזמן
ובוודאי תקויים )"צדיק גוזר והקב"ה מקיים"(
וכל שכן תפילת ובקשת משה רבינו אשר
"שכינה מדברת מתוך גרונו" ובפרט שמשה
התפלל =) 515כמנין "ואתחנן"( תפילות ,ואילו
זכו אז הייתה תפילת משה מתקיימת ,אולם
מצד סיבות שונות הרי תפילת משה בשעתו לא
נתקיימה בפועל בעולם הזה הגשמי.
אך בהיותה תפילת משה הרי היא פעלה
שמובטח לעם ישראל אשר הגאולה תהיה
על ידי משה דהיינו בחי' משה היא התורה,
כלשון המדרש" ,גואל ראשון )משה( הוא גואל
האחרון )משיח(" ,שזהו תוכן עניין הנחמה
בכפליים ,וכל זה תיכף ומיד ממש.

יותר שפע ,יותר גדול

מהנ"ל מובן ,אשר על ידי בניית בית המקדש
השלישי יהיה לא רק מילוי החסרון של שני
בתי המקדש אלא גם מצב נעלה באין ערוך.
בית ראשון ושני היו חלוקים במעלתם .בית
ראשון  -היה בו גילוי אלקות בדרגה יותר
נעלית מבית שני ,ניתן לראות זאת בכך שהיו
בו את ארון הקודש עם הלוחות )שהיו חסרים
בבית שני( ,ששם הייתה השראת השכינה בבית
המקדש ומשם התפשטה לכל העולם.
בית שני היה גדול מבית ראשון בגודל הבניין

)עפ״י שיחות ש״פ ואתחנן תשכ״ח ותנש״א ,דברים תנש״א(

לוח השבת

פרשת ואתחנן
הדלק"נ

מוצש"ק

ירושלים 7:01
תל-אביב 7:16
7:09
חיפה
באר-שבע 7:18
ניו-יורק 7:54

8:16
8:18
8:19
8:17
8:57

לפי שעון קיץ

 :‰¯ËÙ‰נחמו נחמו  -איש לא נעדר
)(ÂÎ - ‡ ,Ó ‰ÈÚ˘È

פרקי אבות :ד

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

ואתחנן
ואתחנן אל ה׳ בעת ההיא לאמור
)דברים ג ,כג(

משה רבינו התחנן וביקש לדורות ,כי
"בעת ההיא"  -לכשתבוא לישראל עת
כזאת ,כאשר לא יוכלו להתפלל ,מחמת
הצרות והתלאות ,מתוך כוונה הראויה,
כי אם רק "לאמור"  -שיוכלו רק לומר
בפיהם ובשפתם  -תתקבל נא תפילתם
גם אז.
)מהרי״ד מאמשינוב(

אעברה נא ואראה את הארץ
)דברים ג ,כה(

משיח יעורר בכל אחד מישראל יכולת
של ראיה באלוקות ,כנאמר בו )מיכה ז,
טו( "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" .גם משה רבינו ביקש להמשיך

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 :

ברכת מזל טוב
למשפחת הר' זלמן בלניצקי שיחיו
להולדת בתם  -החיילת בצבאות ה'

רוזה צילה שתחי'

ויזכו לגדלה לתורה ,חופה ומעשים טובים מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

בחינה זו בישראל ,ככתוב "אעברה נא
ואראה את הארץ" .ואולם ,הדבר לא עלה
בידו ,ככתוב )דברים ד ,א( "ועתה ישראל
שמע".
מה שלא הצליח משה רבינו לעשות -
"יעשה מלך המשיח".
)ליקוטי תורה  -ויקרא(

כי מי גוי גדול

)דברים ד ,ז(

על פי התורה  -אסור להכות את בנו
הגדול )שולחן-ערוך יורה דעה סימן ר"מ,
סעיף כ'(
על אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות
כללות בני ישראל ,שמאז יציאת מצרים
ומתן תורה נעשו ל"גוי גדול" ,ואף על פי
כן ,כבר למעלה מ 1900-שנה ועדיין לא
נושענו...
)התוועדויות ,צו תשמ״ב(

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
‰ÏÂ‡‚‰Ó ÌÂÚËÏ
ÛÒ ÏÚ ÌÈ‡ˆÓ˘ ÔÂÈÎ
‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚‰
˘·ÔÙÂ‡· ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ÂÈ‰È ‰
˘˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÏÂ·‚ ÈÏ· Ï
,˙·˘ ·¯Ú·) "‰ÓÈÚË"‰
˘" ÌÂÚËÏ ·ÂËמכל תבשיל
ותבשיל"( Ï˘ ÏÂ·‚ ÈÏ·‰Ó
‰ÙÒÂ‰‰ È„È ÏÚ ‰ÏÂ‡‚‰
·ÔÙÂ‡· ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÈÈÚ
˘.‰Ï·‚‰Â ‰„È„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ
)˘"(‡"˘˙ ÔÁ˙‡Â Ù

ברכת מזל טוב
לחתן הת' אליהו יונה שיח' בנימינסון
לרגל בואו בקשרי השידוכין עם ב"ג
הכלה אילנה שתחי' לוי
יהא ביתם  -בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן
הגאולה האמיתית והשלימה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

"השלך על ה' יהבך"

בסיום ספר הי"ד החזקה של הרמב"ם ,הוא מביא את ההלכות הנוגעות במלכותו
של מלך המשיח וגדרו" :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים
בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה
בתורה וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד
הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו"...

גדרו של המשיח :החזרת
שלימות התורה והמצוות
...הרמב"ם הכניס את הל' מלכים בסיום וסוף ספרו
היד  -דלכאורה ,לפי סדר הזמנים ,כפי שהרמב"ם אומר
בתחילת הל' מלכים "שלש מצות נצטוו ישראל בשעת
כניסתן לארץ למנות להם מלך כו' ולהכרית זרעו של
עמלק כו' ולבנות בית הבחירה"  -היה עליו להכניס את
הלכות מלכים בספרו הרבה לפני כן?
ויש לומר ,בזה שהרמב"ם הכניס זאת בסיום ספרו היד  -ספר "הלכות"
 בזה הוא מדגיש שהשלמות של )קיום( התורה וההלכה היא כאשר יש)ענין ה(מלכים .וכפי שזה גם מובן בפשטות ,ששלימות הקיום של כל
מצות והלכות התורה היא כאשר ישנו מלך על כל ישראל ,שעל ידו נעשית
המצוה של מלחמות השם )להכרית זרעו של עמלק( והמצוה "לבנות בית
הבחירה" ,שרק אז שייך קיום כל הלכות ומצות התורה,
בפועל נעשה הדבר ע"י דוד המלך ,שהיה מלך על כל ישראל )ישראל
ויהודה( .הוא כבש את ארץ ישראל ,גמר ושלימות המלחמות )"וה' הניח
לו מסביב מכל אויביו"(; ועל ידו היתה התחלת )ההכנות על כל פנים
של(בנין בית המקדש בירושלים )"ויאמר דוד זה הוא בית ה' גו'"( ,ובמילא
התאפשר קיום התורה והמצוה בשלימות.

ישלים את כל הענינים החסרים
את הלכות משיח הכניס הרמב"ם )בסיום ספרו היד ו(בסוף הל' מלכים
ומלחמותיהם ,כיון שזהו גדרו וענינו של משיח לפי ההלכה:
הרמב"ם מפרש בפרק יא של הלכות מלכים לא רק את ענין ביאת המשיח
והחיוב להאמין בו ,אלא גם מהו ענינו גדרו ופעולתו ואופן התגלותו,
ובמילא  -במה מתבטא ה)חיוב( להאמין בו.
ולזה מתכוון הרמב"ם בתחלת הפרק" :המלך המשיח עתיד לעמוד
ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ
נדחי ישראל והוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות
ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה":
אין זה )רק( סיפור דברים מה יעשה משיח ,ומה יהיה בימיו ,אלא זוהי
הלכה :הגדר של משיח הוא זה שהוא מחזיר ״מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה״ )ולא שהוא בא לפעול ענין חדש( ,שבפועל מתבטא הדבר בזה
ש"ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל" )ובמילא מגיעים למטרה והמכוון
של ביאת המשיח( "וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין
קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה" ,שזה קשור
עם קבוץ נדחי ישראל כאשר כל ישראל יושבים על אדמתם.
כלומר ,כל הענינים החסרים בקיום תורה ומצוות מצד זה שחסר בשלימות
כל ישראל ובית המקדש  -שזהו כללות ענין הגלות  -באים לשלימותם
ע"י משיח .וזהו הענין שמשיח מחזיר "מלכות דוד ליושנה כו' וחוזרין כל
המשפטים"  -הוא מחזיר את שלימות הלכות ומצוות התורה.
)מתורגם מלקוטי שיחות כרך ח״י ,עמוד (217
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הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
יש לי בשפע .אני רוצה לבקש מכם,
לפרסם את הניסים ,ולזרז בכך את
בקשה שאולי תשמע לכם מעט
הגאולה ,מביאה בכל התוועדות,
חריגה ,אבל היא חשובה לי ביותר -
הזדמנות ,לפרסום עוד ועוד סיפורים
בואו נפרוץ כעת בריקוד של שמחה
אליהם נחשפו משתתפי ההתוועדות.
ובטחון!
כך גם אירע באחת ההתוועדויות
למרות שבתחילה נראה להם הענין
שנערכה לאחרונה ב"מרכז משיח
מעט בלתי שגרתי ,בכל זאת הצטרפו
גאולה" ,הממוקם בשכונת נחלת
לריקוד המיוחד רבים...
שבעה בירושלים.
"ריקוד ושמחה כידוע ,הם ממתיקים
בישיבת
משפיע
הרב זלמן נוטיק,
דינים .וכעת אני יוצא כעת לתחנת
את
למשתתפים
סיפר
"תורת אמת"
המשטרה."...
סיפור המופת ,אותו שמע לאחרונה,
בעומדו בטרמפיאדה ,בשערי הישוב,
מפי בעל המעשה.
עצר לידו אחד ממכיריו ,ששמע מיד
של
עקרונות
בעל
"מדובר באדם
לאן פניו מועדות...
ברזל .הוא מתגורר בסוסיא בדרום
"יש לי בקשה אליך ,טרם שנצא
הר חברון ,ומסיבות מובנות לא
לדרך ,אם אתה מוכן ,בוא ונצא
אזכיר כאן את שמו.
בריקוד שמח פה ליד הרכב ,עוד
אותו אדם ,שכפי שהזכרתי ,בעל
לפני שתחיל בנסיעה"..
עקרונות חזקים מאוד ,מאמין
אותו ידיד לא סירב ,ושוב הם
באמונה איתנה בבטחון גמור בהשם.
פרצו בריקוד שלאחריו
וככזה הוא מסרב בכל
הם נכנסו לרכב ופתחו
תוקף לקבל עזרה כל
בנסיעה ,תוך כדי הנסיעה,
שהיא מאת בשר ודם.
סיפר מיודענו את סיפור
במהלך השנים ,עמד
השתלשלות אותו חוב.
לעיתים בפני מצבים לא
"אכפת לך שאני אעצור
פשוטים ,ותמיד סירב
פה ,ליד הבנק למספר
בתוקף ,לקבל מתנות
דקות" שאל לפתע הנהג,
מאנשים אחרים או אפילו
ומשנענע בחיוב יצא
הרב זלמן נוטיק
הלוואות...
לכיוון הכספומט.
בעת האחרונה ,גילה להפתעתו כי
בשובו ,הוא שלף מאמתחתו צרור
התרגשה עליו צרה לא פשוטה.
גדול של כסף מזומן "קח .יש פה
כתוצאה מאי-הבנה מסויימת ,הוא
 5,000ש"ח ,בדיוק כמה שאתה
נתבע לבית משפט ,שמצא אותו
צריך .תן את זה במשטרה ותסגור
חייב בסכום של חמשת אלפים ש"ח,
איתם את הסיפור" .אך הנוסע ,סירב
אותו הוא נדרש לשלם בהקדם.
בתוקף לקבל את הכסף...
ההודעה שנחתה עליו ביום חמישי
בהגיעם לתחנת המשטרה ,נכנס
הממה אותו ,אבל הוא החליט שלא
הנהג ,ביחד עם בעל החוב ,ופנה
לחרוג ממנהגו ,ולהשליך את יהבו
לשוטרים בשאלה" :האם ישנה
על ה'.
מניעה כל שהיא ,שאני אשלם
מהמשטרה
שקיבל
הטלפון
שיחת
בעבורו את חובו?" השוטרים השיבו
המצב.
חומרת
את
לו
הבהירה
בנידון,
כי לא קיימת שום בעיה ,והוא
"אתה נדרש לשלם בהקדם את מלוא
הסדיר את התשלום ישירות מול
הסכום ,ולא ,נידרש לעצור אותך...
המשטרה.
עליך להגיע עד ליום ראשון אל
רק כשיצאו מתחנת המשטרה,
התחנה ולהסדיר את הענין"...
הרשה לעצמו הנהג ,לספר מה דחף
לבית
יהודי
ביום ראשון ,נכנס אותו
אותו לשלם את מלוא סכום הקנס.
הכנסת ,סיפר למתפללים שכבר
"לאחרונה כתבתי רבי שליט"א
הכירו אותו ואת עקרונותיו ,שעליו
מלך המשיח באמצעות האגרות
להגיע היום לתחנת המשטרה ,על
קודש בנוגע לפתיחת עסק חדש,
מנת לשלם סכום כסף מאוד גדול
ונעניתי בתשובה שעלי לעסוק
)לפי אפשרותו(...
בפדיון שבויים .כשעצרתי לך לטרמפ
כל
בפני
הכריז
לי,
"כסף אמנם אין
וסיפרתי לי את פשר נסיעתך ,הבנתי
המתפללים ,אך בטחון ואמונה בה'
סוף סוף למה הייתה הכוונה."...

ספר תהילים מהרבי מלך המשיח שליט"א

אוסרים על יהודים לגור בחברון
...זוהי בושה וחרפה שבארץ ישראל יהיה
חוק ,שעליו חתמו כל שרי ממשלת ישראל,
שמשמעותו הברורה היא שליהודים אסור לגור בחברון
וליד מערת המכפלה...
)ש"פ עקב תש"ל(

אחד מהמוסדות החב"דיים בארץ הקודש ,העוסק
בהפצת בשורת הגאולה ,מעמיד למכירה פומבית
למרבה במחיר ,ספר תהילים בו השתמש ,במו ידיו
הק' ,הרבי שליט"א מלך המשיח.
פרטים נוספים בטלפון050-240-7706 :

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי
ו' י

הל' אישות ,פרקים ח-י

ש' יא פרקים יא-יג

מנחם-אב פרק ליום

הל' תפלה וברכת כהנים,
פרק י
פרק יא

א' יב פרקים יד-טז

פרק יב

פרקים יז-יט

פרק יג

ב' יג

ג' יד פרקים כ-כב

פרק יד

ד' טו פרקים כג-כה
ה' טז הל' גירושין ,פרקים א-ג

פרק טו
הל' תפילין ומזוזה,
פרק א

עם הישראלים הצעירים בשיקגו
צעירים ישראלים המגלים את יהדותם במסגרת
טיול או מסע בחו"ל ,אינם דבר חידוש .אלא
שאם בדרך כלל ,אנו שומעים על צעירים,
שנסעו למזרח הרחוק בחיפוש אחר "רוחניות"
וגילו את האמת ,מסתבר שגם אותם הנוסעים
למסע אחר הכסף וה"חומריות" אינם שונים
מאחיהם.
מאות אלפי צעירים ,בגילאי שנות העשרים,
נוסעים לחו"ל עם סיום שירותם הצבאי ,למסע
ארוך של רדיפה בלתי פוסקת ,אחר הכסף.
מרביתם מגיעים בשלב ,כזה או אחר ,לארה"ב,
שם הם מוצאים עבודה קלה ,המכניסה לכיסם
סכום המספק אותם.
אלא ,שגם שם ,בינות לקניונים ומשאיות
ההובלות ,נמצאים שלוחי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הפזורים במגוון עצום ורחב של בתי
חב"ד ומעניקים שירותי יהדות לכל דורש.

מהמג״ב לנוער הגבעות
עם התפתחות תופעת הישראלים בערי ארה"ב,
פושטת בשנים האחרונות ,תופעה המקבילה
לפעילות בתי חב"ד במזרח הרחוק ,בתי חב"ד
המיועדים לפעילות המיועדת בעיקרה לאותם
צעירים מישראל.
הרב יוסי קליימן ,מי שבעברו הלא רחוק ,פגש
את אותם מטיילים ביפן שבמזרח ,מקבל היום
את פני הישראלים ב"בית הישראלי" הפתוח
לרווחה ב...שיקגו.
את תחילת דרכו לחסידות חב"ד והפיכתו לשליח
מן המנין ,הוא מוצא עם סיום שירותו הצבאי
במסגרת המג"ב ,כשהחליט להצטרף לאנשי
הגבעות ,בשמירה על ארץ ישראל ,והקמת
ישובים חדשים .פעילותו העיקרית באותם ימים,

הבלתי נשכח שבמשך כמה חודשים ,הייתי הנהג
הצמוד שלו ,שלווה אותו במשך שעות ארוכות.
הוא היה זה שפקח את עיני לגישה החסידית
המיוחדת ,ולימד אותי שאסור לזוז בחיים
צעד אפילו קטן מבלי לשאול תחילה את הרבי
שליט"א מלך המשיח.

 24שעות בכל ימי השבוע
הרב יוסי קליימן בחברת צעירים ישראליים בשיקגו

התמקדה במאחז "צופית" שם הוא החזיק עדר
של עיזים ,שפעמיים נגנב ע"י ערבים .אותן
גניבות ,הביאו התקלויות חוזרות ונשנות ,מול
הערבים ,כשאנשי ה"חוק" עומדים לצידם של
האחרונים ומביאים לגירושו משטחי יהודה
ושומרון עד לבירור הענין בבית המשפט.

עבודות שירות וגילויים
"בהשגחה פרטית ,מספר הרב יוסי ,עורך-הדין
שטיפל בעניני ,החליט שמכיוון ובמילא "אין
לי מה לעשות" רחוק ממקום מגורי הקבוע
ופעילותי ,הרי שיש למצוא לי תעסוקה הולמת
ושלח אותי ללמוד בישיבת "דעת" שברחובות
אצל הרב יצחק ערד.
לאחר ארבעה חודשים ,נסתיימה בעבורי תקופת
ה"גירוש" ,אך חזרתי ממנה אחר לגמרי .למרות
שבית המשפט הרשיע אותי וגזר עלי עבודות
שירות ,מצאתי את עצמי ,מתחיל את התקופה
היותר טובה בחיי .חסידי חב"ד המתגוררים
בסמיכות אלי ,הכירו מייד בשינוי שחל בי ,ואחד
מהם הפנה אותי לרב ראובן דונין ,המשפיע

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הפצת ספרי חב״ד

סוף סוף ינצח במלחמת היצר

...וכיון שבידי אנ"ש להפיץ ספרי חב"ד בממדים
גדולים בארץ הקודש ת"ו והדרישה עליהם רבתה
גם כן והמחיר לפי ערך אינם גדולים וגם בעיני בשר
נראית בזה הצלחה למעלה מדרך הטבע הרי יושבין
בחיבוק ידים!  ...והרי יש בזה גם ענין רוחני גדול
במאד שיגיעו הספרים והקונטרסים לכאלו שעד עתה
לא היתה מציאות שיגיעו אליהם או שיעיינו בהם.
מובן שכיון שהוא המוציא ספרים צריך לקחת חלק
בראש כל עבודה הנ"ל אבל לאידך גיסא מובטחני
שאנ"ש הצעירים והזקנים יסייעו בכל זה ,והרי הפצה
היא אחד מהסניפים העיקרים בעבודת אנ"ש בכל
מקום ומקום והאריכות אך למותר.

...כותב שמתבונן במצבו ועושה חשבון בנפשו ורואה
חסרונות..
והנה ידוע אשר אחד מתכסיסי היצר הרע הוא להטיל
על האדם הישראלי רגש של שפלות מבהילה האומרת
קשה ביותר שתצליח בתורה ומצותי'ה והראי'ה מה
שקרה ביום פלוני...
וכיון שהנ"ל הוא מתכסיסי היצר הרע מובן שאין
לשמוע לדבריו כלל וכלל ..בטח הרי בורא העולם..
הבטיח לכל אחד אשר כשאדם מקדש עצמו מעט
מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה והעיקר שימ־
שיך ללמוד בהתמדה ושקידה ואז יצליח השי"ת אשר
סוף סוף ינצח במלחמת היצר גם כן.

)מאגרת ב׳תערב(

)מאגרת ה׳יא(

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

לאחר חתונתי עם איילה שתחי' ,עברנו לגור
בנחליאל ,שם הפעלנו את בית חב"ד ,במשך
כשנה וחצי ,משם המשכנו ליפן לשליחות בבית
חב"ד תחת ניהולו של השליח בטוקיו ,הרב
בנימין אדרעי.
לאחר כשלש שנים ,מצאנו את עצמינו ,שוב
עוברים מקום ,בברכתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח והפעם לשיקגו .כאן עמדתי לאחר
שבועות ספורים ,על המחסור העצום הקיים
בפעילות המיועדת לדוברי העברית.
החלטנו מייד ,שהבית שלנו יהיה פתוח  24שעות
ביממה ,במשך כל ימי השבוע בפני כל אחד.
הפעילות שהחלה מתוך ביתנו ,גדלה במהירות,
ולפני מספר שבועות ,חגגנו את פתיחת ה"בית
הישראלי" ,מקום עם חמישה חדרי אירוח ,בית
כנסת ,מקווה לגברים ועוד ,כשהכל באופן מרווח
ביותר ב"ה.
הפעילות מתמקדת כיום בעיקר בשיעורי תורה,
ביקורי בית ,מבצעים ברחבי שיקגו ועוד ,כאשר
כרגע מקום הפעילות הינו מתוך מבנה שכור,
אבל בעז"ה אנו מתכננים לרכוש את הבית
בהמשך ...כשכולנו כבר מצפים לראות את הבית
הישראלי ,כמו שאר בתי הכנסת מתחבר לבית
המקדש השלישי בירושלים ,בהתגלות של הרבי
שליט"א מלך המשיח ותיכף ומיד ממש".

קדמי
ביטוחים
בהנהלת הרב קדמי מאנ"ש

כל ענפי הביטוח :רכב ,דירה ,ועסקים
משכנתא ,בריאות ,וחיים

ביטוח ייחודי בתי כנסת בתי חב"ד וספרי תורה

מתקשרים ומרוויחים  -רב קווי03-5017702 :

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

