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יש מי שיוציא
אותנו מהבוץ

תהליך זה דורש את התגלותו המיידית של הרבי שליט״א מלך המשיח ,אשר מזה שנים פועל ללא ליאות
להבראתו של עם ישראל והכנתו לגאולה ע״י גילוי ״הניצוץ״ שבכל יהודי וגילוי התורה חדשה מאתי תצא
שווה בדיקה .כל אחד יכול לבדוק את זה בעצמו .לוקחים
תפוח אדמה ,ניגשים לחצר טומנים אותו בקרקע ,משקים
במים ו...מחכים .לאחר כמה ימים תהיה נביטה וצמיחה.
בשלב זה כדאי להסתכל מה קורה בתפו"א .להפתעתנו
נגלה שהוא פשוט התחיל להירקב ,כשמתוכו צומח ירק
חדש .מתברר שיש מעלה בריקבון ,אחריו תבוא הצמיחה.
אירועי השבועות האחרונים ,חידדו אולי משהו בתחושת
הריקבון שפושה בחברה בישראל .כל בר דעת מבין ,שאין
מדובר באירוע מקרי ומקומי ,וזה גם לא התחיל לפני
כמה שבועות .יש כאן משהו ריק ורקוב בבסיס .הנסיון
להטיל את האחריות על
המשטרה ,רק
מעיד על "טנק מבצעים"
אי-הבנת הבעיה.

נסיון הזוי

המגמה ,המסר נקלט .לכל אחד הזכות לקבוע את ערכיו.
מעתה זכו הסטיה ,הבריונות והשחיתות לצידוק העקרוני,
כאשר המרחק עד ל"איש הישר בעיניו יעשה" אינו גדול.
פרשתנו "שופטים" ,מתמודדת גם היא בניהולה הנכון
של החברה .אלא שמעבר לכלים המערכתיים שהיא
מציינת כנדרשים לניהולה התקין של החברה ,כ"שופטים"
ו"מלך" ,קיימת הנחה יסודית ברורה והיא  -יש מנהיג
לעולם ,יש מי שברא ובורא אותנו בכל רגע .הוא שקבע
את הטוב והרע את המצווה והעבירה ,את האסור
והמותר ,ואת הנאה והמגונה.
קריסתה של מערכת ערכי
עכשיו גם בהודו הדמה הרקובה ,אינה
נעימה אך היא תנאי ברור
להבראתה היסודית של
החברה בישראל .קריסה זו
יוצרת מקום פנוי בתודעת
הכלל והפרט ,לצמיחתו
של סולם ערכים המוחלט
שניתן לעם ישראל
במעמד הר סיני ע"י בורא
עולם ,בראשו העניין
הכי עיקרי  -הגאולה
האמיתית והשלימה.

לפני כמה עשרות שנים
נעשה בארץ ישראל,
נסיון חברתי הזוי להקים
כאן חברה חדשה .חברה
אנושית מנותקת מעברה
היהודי-שורשי הספוג
אהבת ה' ,אהבת התורה
ואהבת ישראל ,לימוד
תורה וקיום מצוות .חברה
מודרנית ,שתייצר בעצמה
לכל אנשי הדור
את תרבותה ואת סולם
השבוע חנכו בבית חב״ד דרמסלה את ״טנק המבצעים״ הראשון בהודו ,שיעבור תהליך זה דורש את
ערכיה ,במקום התכנים
בין הכפרים לפעילות עם המטיילים היהודיים ולהבדיל להסברה בין הגויים .התגלותו המיידית של
והערכים עימהם חי
האחראי לאותה צמיחה,
וצעד עם ישראל במשך למעלה משלושת אלפים ושלש
הרבי שליט"א מלך המשיח ,אשר מזה שנים פועל ללא
מאות שנה ) .(!3,300בקיצור ,חברה שתגביה את עצמה
ליאות להבראתו של עם ישראל והכנתו לגאולה ע"י
בשערות ראשה.
גילוי "הניצוץ" שבכל יהודי ,גילוי התורה חדשה מאתי
כשלונה של השיטה היה מובטח .וכי מה ערכם של
תצא ,פנימיות התורה ועד לגילוי האלוקות שבעולם.
אותם "ערכים" הנוצרים ע"י בר חלוף ,וכאלה המותאמים ובפרט בפרשתנו בה מבקש לפרסם לכל אנשי הדור:
ומוחלפים ע"פ מידת הצורך והנוחיות של יוצריהם...
"שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל-בחירה ,שמצד עצמו
השאלה הייתה רק מה תהיה מהירות ההתרסקות
הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור ,שיהי' ה"שופטיך"
ועוצמתה .עצם היומרה ליצירת סולם ערכים חדש,
ו"יועציך" ונביא הדור ,שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע
העבירה מסר גלוי וברור :אין ערכים מוחלטים ומחייבים .לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור זה ,בכל עניני
הכל ארעי ,משתנה וניתן תורה ומצוות ,ובנוגע להנהגת חיי היום-יום הכללית ,גם
ל"הזזה" לפי הצורך.
ב"כל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים( עד
 הנבואה העיקרית הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכףמסגרות החינוך
ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".
והתקשורת עודדו את

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
חודש אלול
עם פרישת חודש אלול ,החודש
החותם את השנה ,יוצאים פעילי חב"ד
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח
ל"מבצע שופר" במסגרתו יזוכו המוני
בית ישראל ,בשמיעת התקיעות ,כפי
המנהג לתקוע בימי חודש זה.
בנוסף ,מעורר הרבי שליט"א מלך
המשיח על ההלכה שיש לבדוק את
התפילין והמזוזות בחודש זה באם לא
נבדקו ב 12-החודשים האחרונים.

דינר באר שבע
בישיבת חב"ד בבאר שבע ,נערכים
לקראת אירוע ה"דינר" החגיגי שיציין
את השנה השביעית לפעילות הישיבה
בעיר האבות .האירוע יתקיים אי"ה
ביום ראשון י' אלול ,במרכז האירועים
המפואר "נרניה" ברח' המנוף  2עמק
שרה בבאר שבע ,בהשתתפות רבנים,
אישי ציבור וידידי הישיבה.

כנס הקהל בירושלים
עשרות חסידי חב"ד ומקורבים
השתתפו ביום ראשון השבוע ,בכינוס
והתוועדות 'הקהל' בירושלים,
שהתקיימה במרכז 'משיח וגאולה'
 חב"ד במרכז העיר ,בהשתתפותמשפיעים אורחים ורבני המקום .הרב
חיים לוי יצחק גינזבורג נשא דברים
מיוחדים ,תוך שהוא מקשר את דבריו
עם נושא הכנס בסימן שנת 'הקהל'.

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
נא לשמור על קדושת הגליון

הנבואה כיום ומשמעותה
הלכות" לכל הדורות ,ומה נוגע להלכה לדעת
על נבואת משה ,טרם שקם לתחיה בגאולה?
ברם לאחר ההבנה שבכל דור שייכת דרגת
הנבואה של משה ,כפשוטם של הכתובים,
מובנת היטב הסיבה לכך שהרמב"ם מקדיש
תשומת לב כה רבה לביאור מהות נבואת משה.
אכן "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" ,ובכל
דור ישנו "משה רבינו שבדור" ,שהוא "נביא
מקרבך כמוני" .מכיון שמשה " -גואל ראשון
הוא גואל אחרון" ,ובכל דור ישנו אחד הראוי
לכך ,לכן עלינו לדעת גם קודם הגאולה ,שישנה
המציאות של גילוי הנבואה אצל משיח ,עוד
לפני הגאולה.

נאמר בפרשתנו" :נביא מקרבך מאחיך כמוני
יקים לך ה' אלוקיך ,אליו תשמעון"
טו(  .דברים אלו אומר לנו משה רבינו בהתאם
לדברי ה' אליו" :נביא אקים להם מקרב אחיהם
כמוך ,ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל
אשר אצונו" )שם ,יח ,יח(  .והדברים כפשוטם:
)שופטים ,יח,

עד לדרגת משה רבינו

הקב"ה מודיע למשה רבינו ,שבכל דור שייך
ש"נביא אקים להם כמוך" .כל נביא הוא המשך
של נבואת משה ותורתו .ויש בכך חילוקי
מדרגות בגילוי הנבואה ,עד לדרגה הגבוהה
ביותר ,שהיא כמשה ממש.
העובדה שהרמב"ם מאריך בספרו "היד החזקה"
בחלק המדע ש"מיסודי הדת לידע שהא-ל
מנבא בני אדם" )הלכות יסודי התורה ,פרק ז'(,
ואינו מגביל את הנבואה לתקופות מסויימות,
מצביעה על כך שתופעת הנבואה אכן אפשרית
בכל זמן ובכל ודור.
בכך נבין גם מה הטעם לכך ,שהרמב"ם מאריך
שם לבאר בנוגע לאופן נבואת משה ,כי
לכאורה תמוה הדבר :מה נוגע לזמננו לדעת
על מעלותיה ומהותה של נבואת משה? ובפרט
שהרי ספר ה"יד החזקה" הוא ספר "הלכות

הרי אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו,
אלא מפני המצווה שציוה משה בתורה ואמר:
"אם נתן אות ,אליו תשמעון" .או על ידי זה
ש"יאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו
דבריו".
ויתרה מזו :סימנים אלו על הנביא נדרשים
רק כשלא העיד עליו נביא אחר שהוא נביא.
אך בנוגע לנשיא דורנו "העיד עליו נביא
אחר שהוא נביא" ,ונמשך בדור שאחריו ע"י
תלמידיו" ,הרי הוא בחזקת נביא ,ואין זה השני
צריך חקירה" ,וצריכים לציית לו תיכף ומיד
עוד "קודם שיעשה אות" ,ו"אסור לחשוב
ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת ,ואסור
לנסותו יותר מידי .אלא מאחר שנודע שזה
נביא ,יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ,ולא יהרהרו
ולא יחשבו אחריו" ,כיון שמאמינים בדברי
הנביא לא משום שאלו דבריו של הנביא,
אלא משום שאלה דברי הקב"ה ע"י נביא זה,
שנאמרו לנביא זה עצמו ,ע"י ה'!

לפרסם

ומכאן הוראה מעשית" :צריכים לפרסם לכל
אנשי הדור ,שזכינו שהקב"ה בחר ומינה "בעל
בחירה" שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה
מאנשי הדור ,שיהיה ה"שופטיך" וה"יועציך"
ונביא הדור ,שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע
לעבודת כל בני ישראל והאנשים שבדור זה,
בכל ענייני תורה ומצוות ובנוגע להנהגת חיי
היום יום הכללית ..עד הנבואה העיקרית:
הנבואה "שלאלתר לגאולה" ,ותיכף ומיד ממש
)ש״פ שופטים תנש״א(
"הנה זה )משיח( בא"!

לא צריך הוכחות

והנה על פי הכרזת אדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף
יצחק( שכבר סיימו את כל עניני העבודה,
מובן שכבר הגיע הזמן של "ואשיבה שופטיך
כבראשונה ויועציך כבתחילה" בשלימות.
ואכן פוסק הרמב"ם ,שאם יש לאחד את כל
המעלות והשלימויות שצריכים להיות לנביא,
ומראה אותות ומופתים  -כפי שראינו ורואים
בהמשך קיום ברכותיו  -אצל נשיא דורנו,

לוח השבת

פרשת שופטים
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 6:41
תל-אביב 6:56
6:48
חיפה
באר-שבע 6:58
ניו-יורק 7:26

מוצש"ק

7:53
7:56
7:56
7:55
8:26

 :‰¯ËÙ‰אנוכי אנוכי  -ומאספכם אלוקי
ישראל )(·È ,· - ·È ,‡ ‰ÈÚ˘È
פרקי אבות :א

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

שופטים
וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר
)דברים יז ,ח(
ה׳ אלוקיך בו
תנו רבנן ,מי שלא ראה שמחת בית
השואבה לא ראה שמחה מימיו .מי שלא
ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך
נחמד מעולם ,מי שלא ראה בית המקדש
בבניינו לא ראה בנין מפואר מעולם.
)ילקוט שמעוני(

ויספת לך עוד שלוש ערים על
השלוש האלה

לכו ונעלה אל הר ה' ..כי מציון תצא תורה
ודבר ה' מירושלים".
בזמן מלך המשיח מוסיפין שלוש אחרות
על שלוש אלה ,שנאמר "ויספת לך עוד
שלוש ערים ,על השלוש האלה" ,והיכן
מוסיפים אותם? בערי הקניזי וקיני
והקדמוני ,שכרת לאברהם אבינו ועדיין
לא נכבשו ,ועליהם אמר הכתוב "ואם
ירחיב ה' אלוקיך את גבולך".
)רמב״ם הלכות רוצח(

כי ה׳ אלוקיכם ההולך עמכם

)דברים יט ,ט(

)דברים כ ,ד(

ושלימות כל הנ"ל בגאולה האמיתית
והשלמה שנאמר )ישעיהו לה ,י(" :ושמחת
עולם על ראשם"  ,ונאמר )ישעיהו נב ,א(:
"עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי
תפארתך ירושלים עיר הקודש" ונאמר
)ישעיהו ב ,ג( "והלכו עמים רבים ואמרו

הם באים בנצוח בשר ודם ואתם באים
בניצוחו של הקב"ה .פלשתים באו בניצוחו
של גלית ,ומה היה בסופו? נפל בחרב והם
נפלו עמו .אבל אתם אין כן ,אלא "כי ה'
אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם".

היום יותר מתמיד ,רואים

לעילוי נשמת

ניסים גלויים!

הת' רפאל הי"ד
בן יבלחט"א נני חנה תחי'

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

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

או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

מיראשווילי

)מדרש תנחומא(

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
ÌÈ¯ËÂ˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï
ÔÓÊ‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ‡· ¯·Î
˘ÍÈËÙÂ˘ ‰·È˘‡Â" Ï
ÍÈˆÚÂÈÂ ‰Â˘‡¯·Î
˙ÈÏÎ˙· "‰ÏÈÁ˙·Î
ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â) ˙ÂÓÈÏ˘‰
ÏÎ‰ ¯·Î˘ ÔÂÂÈÎ ,ÌÈ¯ËÂ˘Ï
‰ÓÈÚË‰ È¯Á‡Ï ,(¯¯Â·Ó
·.Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ È"Ú ‰Ê
)"„·¯ ,ÌÈËÙÂ˘ Ù"˘ ,"˙ÂÎÏÓ
(‡"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Ê"È

ברכת מזל טוב
למש' הת' מרדכי צבי שיחי' סיבוני

לבואו בקשרי השידוכין עם הכלה
חיה יעל רחל שתחי'
למשפחת הרב ירמיהו שיחי' קאליפא
מנהל ישיבת חב"ד בבאר שבע
יהא בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של זמן הגאולה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

חלק משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח ,י"ט כסלו ה'תשמ"ז  -על דבר
הזהירות בשמירת היולדת )וגם( בבית הרפואה

התפילין והתאומים

שמירה ליולדת והתינוק
ידוע ומפורסם מנהגם של ישראל מקדמת דנא " -מנהג
ישראל תורה היא"  -לתלות בבית היולדת פתקאות )או
קמיעות( עם שמות ופסוקים" ,שיר המעלות" ,וכיוצא-
בזה )בכל מקום כפי מנהגו( ,כסגולה לשמירה כו' ליולדת
ולולד ,הן בנוגע ללידה עצמה ,שתהיה כשורה ובנקל ,והן
בנוגע לימים שלאחרי הלידה ,לאורך ימים ושנים טובות.
ועוד ענין עיקרי בנוגע לרך הנולד  -שמיד בצאתו
לאויר העולם יהיה מוקף בעניני קדושה ,כידוע שדברים
שרואה ושומע תינוק אפילו בן יומר יש להם השפעה גם בגדלותו )ועד
שנתגלה בדורות האחרונים גם בחכמת הנפש( ,ולכן ,כשמקיפים אותו
בעניני קדושה כו' ,הרי זה מוסיף ברכה והצלחה שיזכו לגדלו ולגדלה
"לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
ובענין זה ,יש להעיר ולעורר על-דבר דבר הדורש תיקון בנוגע להנהגה
דימינו אלה ,כדלקמן.
בדורות שלפנינו היו הנשים יולדות בבתיהן )בסיוע ה"מילדת"( ,ובמילא,
היו הכל נוהגים ומקפידים בעת הלידה )החל מההכנות ללידה( על מנהג
הנ"ל.
אמנם ,בימינו אלה ,הרי מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית הרפואה
דוקא ,ובמילא ,לא שמים לב להקפיד על מנהג הנ"ל ,כי אם ,לאחרי שהיולדת
והולד חוזרים מבית הרפואה לביתם )כמה ימים לאחרי הלידה(,
בה בשעה שההנהגה הנ"ל חשובה עוד יותר בעת ובסמיכות ללידה עצמה
)כפשוט( ,שאז נמצאים בבית הרפואה.
ולכן ,מצוה לעורר בכל מקום ומקום שגם כאשר היולדת והולד נמצאים
בבית הרפואה ,יש להשתדל לתלות בחדר היולדת ובחדר הולד )או על
המיטה וכיוצא-בזה( "שיר המעלות" וכו' ,ככל פרטי המנהגים שבדבר ,כפי
שנוהגים בבית ,ואדרבה ,בהיותם בבית הרפואה ,בעת וסמיכות ללידה,
נוגע הדבר יותר ,כנ"ל.
ובכל מקום  -בשאלת רב האם צריך כלי בתוך כלי וכיוצא בזה...

מיד כשמגיעה לבית הרפואה
ובנוגע לפועל:
ראוי ונכון לפרסם בכל מקום ומקום שדרים בו יהודים על דבר המנהג
לתלות "שיר המעלות" בחדר היולדת והולד ,ענין השמירה וסגולה שבזה
וכו' )כנ"ל בארוכה(,
ובהדגשה  -שיש להשתדל לקיים מנהג זה מיד בבוא היולדת לבית
הרפואה ,בעת ההכנה ללידה ,ועל-אחת כמה-וכמה בעת הלידה עצמה,
וכן לאחרי הלידה,
כולל גם  -ההשתדלות לקבלת רשיון דהנהלת בית הרפואה ,ע"י ההסברה
המתאימה )כנ"ל( ,בדברים היוצאים מן הלב ,שבודאי יפעלו פעולתם.
ויהי רצון שע"י ההוספה והריבוי בלידת בנים ובנות בישראל – הן
בכמות ,והן באיכות ,בתכלית השמירה וכו'  -תוקדם ביותר גם ביאת בן
דוד ,כמאמר רבותינו ז"ל "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף"" ,אוצר
ששמו גוף"...
כן תהיה לנו  -שהולכים בקרוב ממש לקבל פני משיח צדקנו" ,בנערינו
)ואחר-כך( ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו" ,ובאופן ש"הם הכירוהו תחילה",
"כימי צאתך מארץ מצרים" ,ועל-דרך-זה )ואדרבה יתרה מזה – באופן
ד"אראנו נפלאות"( בגאולה העתידה ,במהרה בימינו ממש.
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

הגורם לפיגועים
כאשר הצד השני שומע שישנה סברה
להחזיר משהו ,זה מה שגורם לאינתיפאדה
וכל שאר הדברים שאינם רצויים כלל וכלל ,הבאים כתוצאה
מכך שהם שומעים מהיושבים באה"ק שיש מקום לדיון על
)כ"ו אדר שני תשמ"ט(
עתיד השטחים...

"צריכה להיות ההכרה וההודאה
לה' על הניסים שהוא עושה .ובפרט
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
הגאולה האמיתית והשלמה".

פנינו לרופאים מומחים מהשורה
הראשונה ,במרפאות המתמחות בכך,
אך הם הרימו ידיים.
גם טיפולים שונים שניסינו לא
הניבו את התוצאות המתבקשות,
ונראה היה שכבר אבדו כל הסיכויים
שאי פעם נחבוק תינוק בידינו...
באחד הלילות ,חלמתי חלום מיוחד,
בשנתי .ראיתי את הרבי שליט"א
מלך המשיח ,כשהוא מוריד מידו את
התפילין ומגישם לי...
הבקשה הייתה ברורה ,וגם הענין,
אבל העדפתי להתעלם.
אמנם ,כבר שמעתי בעבר כי
חלומות של הרבי מלך המשיח
שליט"א ,הינם אמיתיים .אך משום
מה ,אמרתי לעצמי" ,נו ...בסך הכל
ואחרי הכל זה רק חלום"...
לא חלפו אלא מספר
לילות ,והנה שוב אני
רואה את הרבי שליט"א
מלך המשיח .הפעם היה
זה במעמד של ברית
מילה ,כשברקע אני מבחין
בשתי תינוקות...
הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הוריד מידו את
התפילין של יד ,והגישם
לי.
התעוררתי בהרגשה מופלאה.
לא יכולתי להתעלם מההקשר
הברור שהקביל בין הנחת התפילין
לילדים...
בהחלטה של רגע ,החלטתי ללכת
למנין השחרית ,המתקיים כאן
בשכונה .רעייתי שהתעוררה ,לא
הבינה מה בעלה עושה בשעת בוקר
מוקדמת שכזו .הפתעתה התעצמה
יותר כשהיא שמעה מפי לאן פני
מועדות.
"מה קרה לך? השתגעת?" לא יכלה
להתאפק .עניתי לה "אני הולך
עכשיו להניח תפילין ובעז"ה יהיו
לנו בקרוב תאומים"...
חלפו תשעה חודשים בדיוק .והנה,
לפני כחודש נולדו למר פלדמן...
תאומים  -בן ובת...
את הסיפור הוא סיפר בהתרגשות
רבה ,בעת שקיים את מנהג ה"שלום
זכר" בליל שבת ,לציון הולדת הבן.
כשהנוכחים מברכים אותו שיזכה
לגדלם לתורה לחופה ולמעשים
n
טובים ,מתוך נחת רוח רב.

)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(

* * *
הסיפור התחולל לפני כחודש
באוסטרליה הרחוקה.
מר ברי פלדמן ,הינו יהודי ,המוכר
לרבים מתושבי מלבורן בזכות
סוכנות הנדל"ן שבראשה הוא עומד.
משום מה ,חרף כל השנים בהם
הוא מתגורר בשכונה המאוכלסת
בתושבים יהודיים  -חב"דניקים ,לא
ניכר היה עליו ,התקדמות רצינית
בשמירת תורה ומצוות.
אמנם הוא הקפיד לשמור
על קשר חם ואוהב עם
שכניו החסידים ,אך
באופן אישי ,הצהיר תמיד
על עצמו כמי שאינו
שומר תורה ומצוות
בשלימות.
כמו רבים מהתושבים ,גם
הוא התוודע לפני מספר
שנים ,לפעילותו של הרב
דודו לידר ,שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הפועל בעיר בקרב הקהילה
היהודית ובמיוחד זו דוברת העברית.
בעקבות ההכרות עם פעילות זו,
התוודע מר ברי ,לרבי שליט"א מלך
המשיח ופועליו.
לפני מספר חודשים ,נראה היה
שמשהו גדול השתנה .משתתפי
המנין המוקדם לתפילת שחרית,
המתקיים מידי יום בשעה ,6:30
הופתעו לראות את מר פלדמן ,נכנס
לתפילה ,כשבידו טלית ותפילין,
ומצטרף למנין.
לא היה זה משהו צפוי ,והמתפללים
לא יכלו לכלוא את פליאתם למראה
המתפלל החדש ,ש"נחת" סתם כך
באמצע יום חול.
רק במשך היום ,סיפר ברי ,מה
הביא אותו בבוקרו של יום ,לבית
הכנסת...
"מזה כשמונה שנים אני נשוי
לרעייתי .במשך השנים ,אנו מצפים
ומייחלים לפרי בטן ,אך נראה היה
אין סיכוי לכך.

כולל "הדר התמימים"

שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
שד' העצמאות  ,67טל' 077-9122-770

שיעורים מידי יום

בגמרא ,הלכה ומאמרי חסידות
כל יום מהשעה  11:00עד 14:00
בימי ג-ד גם בערב 19:00 20:00

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

אלול פרק ליום

ו' א

הלכות איסורי ביאה פרקים יח-כ

הלכות ברכות ,פרק ג

ש' ב

פרקים כא-כב .הלכות מאכלות אסורות פרק א

פרק ד

א' ג

פרקים ב-ד

פרק ה

ב' ד

פרקים ה-ז

פרק ו

ג' ה

פרקים ח-י

פרק ז

ד' ו

פרקים יא-יג

פרק ח

ה' ז

פרקים יד-טז

פרק ט

מתכוננים עם עצי הזית לבית המקדש
נבואתו המיוחדת של חגי בדבר הגאולה
העתידה ,עלתה במפתיע בתוך מילות שיחת
הקודש ,שהשמיע הרבי שליט"א מלך המשיח,
בפני החסידים שהתכנסו בראש חודש אלול,
לפני  29שנה בדיוק ,בשנת ה'תש"מ ).(1980
אותה נבואה ,שנכתבה ביום זה ,בתקופה שלפני
הקמת בית המקדש השני ,עוסקת באותם אלו
האומרים "לא עת לבנות בית ה' עתה" .הנביא
מקשה על דעתם ומורה להם הוראה ,שהגמרא
קוראת לה "נבואה שהוצרכה לדורות" " -לכו
אל ההר וקחו עצי זית ובנו את הבית!".
מילים אלו עומדות גם במרכזה של השיחה
המפתיעה ,שנמשכה כ 14-דק' ,שם חוזר הרבי
שליט"א חמש פעמים על הביטוי "באופן של
מעשה בפועל  -קחו עצי זית".

ביטויים לא שגרתיים

מי שלקחו את הנושא ,צעד אחד קדימה ,הם
משפחת הרב ארז ורותי הורביץ מהשכונה "גבעת
שושנה" שליד קרית חב"ד בצפת ,שבחצר ביתם,
מוכנים בכל עת ,ערימת גזעי עצי זית ,המוכנים
לקראת בניין בית המקדש .כל בני המשפחה
שותפים להרגשה זו של התכוננות מעשית
לבניית הבית ,שירד משמיים בגאולה השלימה.
בימים אלו ,של ימי הקיץ ,בהם מלאה העיר
באלפים רבים של נופשים הבאים לנוח
ולהתרשם מאווירת העיר ,גילו העוברים והשבים
ליד ביתם ,את השלט מאיר העיניים "עצי זית
אלו מוכנים לקראת בנין בית המקדש ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח".
גב' רותי הורביץ ,מספרת על ההתעוררות של
משפחתם בנושא" :ביטויים אלו המובאים
בשיחה ,אינם שגרתיים בכלל ומפתיעים במיוחד.
אמנם בשיחות רבות ,מעורר הרבי שליט"א

ומתבייש לאמר זאת בגלוי ,על אחת-כמה-וכמה
שיצא בדיבור ופרסום" ...עד כאן דברי הרבי
שליט"א מלך המשיח.
"מילים אלו לא הותירו אצלינו מקום לספק .לא
שאלנו שאלות ,ועשינו מעשה בפועל ,שכאמור
ניתן לראותו ליד ביתינו" מסיימת גב' הורביץ.

אחיסמך לבנין המקדש
מודעות ההסברה בנושא )בקטן :מקום פגיעת הטיל(

מלך המשיח על מעשה בפועל ,אך כמעט ,ואין
בנמצא הוראות למעשה ,בנוגע לבית המקדש.
כאן בשיחה מיוחדת ,יש לנו הוראה להכין עצי
זית לבית המקדש".

״מעשה בפועל״
וכך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח..." :כשבא
ה"חודש השישי באחד לחודש" פותחים את
הנבואה שהוצרכה לדורות ורואים מה היום
הזה מגלה ומעורר ,ומעודד ונותן כח במיוחד,
שיתקיים "עלו אל ההר"....ולבטל את השאלה או
התמיהה האם זהו ה"עת לבנות בית ה' עתה?".
וביטול התמיהה יפעל באמצעות מעשה בפועל
על ידי שהוא עולה למעלה ממעמדו ומצבו וזה
מתבטא אצלו באופן של מעשה בפועל ״קחו עצי
זית"...
"זקוקים למשיח צדקנו שהוא יבנה בית-המקדש
במקומו ,אולם בענינים הבאים לפני זה ,ה"עלה
אל ההר" ולקחת שם עצי זית ,ולהכין אותם
ולהביא אותם ולהחזיק אותם מן המוכן"..
"ההכנות שהוא לא רק לוחש לעצמו או לזולתו

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

חזרה אל המקורות
כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ,ומהשינוים אשר
חלו לאחרונה בעניני דת ,אשר חזר הוא  -בסגנונו
 בזמן האחרון אל המקורות ,מקור מים חייםתורתנו ומצותיה עליהם נאמר וחי בהם.
שגם מסגנון זה  -חזרה אל המקורות  -מובן
שלאמיתתו של דבר אין בזה ענין של חידוש בעצם,
כי אם אדרבה חוזר האדם אל מקומו האמיתי ,ולכן
בהליכה בדרך האמורה מחיל אל חיל ,הרי מזמן
לזמן תתחזק הבטחה וההחלטיות להמשיך בזה,
ובלבד שלא יתרשם ממלחמת היצר ,אשר עלול
הוא להשתמש לפתות את האדם בדרכים שונים
ומשונים ,ולא רק בעניני עבודת ה' אלא אפילו

בענינים טובים סתם ,שאפילו בלתי דתיים מאומות
העולם נוהגים בהם ,ובכל זה היצר מפתה ומסית,
והודיעונו חכמנו ז"ל אשר יוצר האדם נתן לכל אחד
כחות להתגבר במלחמה זו ולנצחה ,וללכת מחיל
אל חיל.
)מאגרת ז׳קנד(

קדמי
ביטוחים

פרנסה בלי דאגה
כותב אודות מצב פרנסתו עתה.
בכלל ידועה השקפתי ,שכדאית השתדלות להסתדר
בענין פרנסה שאין בה דאגה יתירה ..לכן כדאי
להתבונן ולהשתדל לשנות פרנסתו לאט לאט
לענינים שלא תהי' בהם דאגה האמורה ,ותקותי
שבהתבוננות ובחיפוש ,הנה סו"ס ימצא את זה,
והשי"ת יצליחו שיהי' בלי חיפוש יתר...

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 :

)מאגרת ז׳קנח(

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

בעיצומה של מלחמת לבנון השניה ,נחת טיל
קטיושה בחצר ביתם של מש' הורביץ ,בסמיכות
למקום עצי הזית .רק בנס נסתיים אז העניין
בלא נפגעים ,זאת בשעה שהטיל חדר לתוך
קיר חדר הילדים .רבים קישרו אז ,את הנס
ל"פירסומי הניסא" של המשפחה...
"אגב ,מספר הרב ארז הורביץ ,פנינו בנידון גם
לקק"ל ,בתור הגוף הרשמי הגדול האחראי על
מרבית השטחים המיוערים והנטועים בארץ ,על
מנת שיתנו את דעתם על ההכנות לבית המקדש
שירד בקרוב משמים ,ולשימוש בעצי הזית
שברשותם לצורכי הבית.
במכתב שנתקבל מהם ,על נייר המכתבים
הרשמי ,בחתימתו של מנהל אגף היעור נאמר כי
"קק"ל תחלץ חושים ותהיה לאחיעזר ולאחיסמך
בבניין בית המקדש כאשר יבוא משיח צדקנו
ותחל בפועל בנית בית המקדש" .דומה כי אין
צורך להוסיף במילים"...
בימים אלו ,מתפרסמים מודעות עם שיחת הרבי
שליט"א מלך המשיח בנושא ,על מנת לעורר
את הציבור להתכונן בפועל לבניין בית המקדש
השלישי ע"י הרבי מלך המשיח .לפרטים :רדיו
מבשר טוב www.770tv.org :ואתר הגאולה:
 www.hageula.comובטלפון 052-9999770
 0722-453120שלוחה  5ואח"כ  1ו.2-

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

