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ועכשיו למבצע
שופר גדול !

זה הזמן בו אנו רשאין וחייבים לדרוש ממנו ית׳ לקיים אף הוא את ״מבצע שופר״ שלו בשלימותו ,וכלשון הנביא :״והיה
ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים״
מזה כמה ימים ,ששליחי הרבי שליט"א מלך המשיח
הקדושה .כך למשל שימש השופר כאחד מכלי המלחמה.
כאמצעי ליצירת פחד וחרדה בקרב חיילי האוייב .ולכן
החלו סובבים כמידי חודש אלול ,בחוצות הערים,
בשכונות ,במחנות צה"ל בבתי הרפואה ובעצם כמעט בכל בדברי העידוד ללוחמי ישראל טרם צאתם לקרב,
מקום אפשרי ומזכים יהודים בשמיעת קול שופר .מבצע מציין הכהן המדבר בפניהם "אל ירך לבבכם אל תיראו
ואל תחפזו ..מפניהם" .מפרשים חז"ל שכך היו נוהגים
בלתי-שיגרתי לחלוטין .עומד אברך חבד"י לעיתים מול
אדם אחד ,לעיתים מול כמה ,שואל באדיבות האם שמעו האומות במלחמותיהם מקישים במגיניהם ,צווחים
בקולם ותוקעים בשופרות "כדי להשמיע קול שיחפזו
היום קול שופר ? ולאותם שלא מבינים למה הכוונה,
אלו שכנגדן" .כל זה כדי לגרום פחד וחרדה .כך גם שימש
הוא מוסיף "בחודש אלול תוקעים בשופר ,לקראת ראש
השנה ועכשיו גם לקראת הגאולה" .ומיד משמיע את קול השופר לצורך אזעקה ואזהרה לעם וכלשון הפסוק
"היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".
השופר ,כסדר התקיעות הנהוג.
ההתפתחות הטכנולוגית
התגובה הספונטאנית של
של הדורות האחרונים,
העומדים מקרוב וגם של
שופר
קול
לשמוע
הניבה תחליפים חדשניים
אלה השומעים מרחוק,
לפונקציית השופר ועשתה
אופיינית .איזו מין רצינות
אותו למיותר בתחומי
פנימית כמעט בלתי
הצבא והבטחון .לאידך,
מוכרת ,שנוחתת לפתע
דווקא הקירבה לגאולה
ועושה משהו .עוברים
האמיתית והשלימה
ושבים בכל הגילאים,
היא שהותירה את
נעצרים מנסים לזהות את
השופר ליעודו התכליתי
מקור הקול ומטים אוזן,
 לעורר יהודים אליומרפסות וחלונות נפתחים,
ית' ,וכדי להמשיך עלינו
אימהות עם ילדיהן
את ההשפעות ממנו ית'
מצביעות לעבר החב"דניק
בגשמיות וברוחניות,
"אתה רואה ..זה שופר !".
עדי הגאולה האמיתית
מבצע שקשה להגדירו
והשלימה .לכן גם תוקעים
הסברה
כמבצע לימוד או
בעת הכתרת המלך ,כדי
בימי חודש אלול ,יוצאים שלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח בהוראתו
בהכרח
כולל
תורנית ,ואינו
השופר.
תקיעת
קולות
בשמיעת
ישראל
עם
את
לזכות
שופר״
ל״מבצע
שתמשך מלכותו.
אפילו חלוקת חומר ,שהרי
עיקרו אינו דיבורים אלא להשמיע לשומעים את קול
תקע בשופר גדול לחירותנו
הנואמים,
השופר .אבל מתברר שהשופר בשונה מטובי
חשיבות מיוחדת ישנה למבצע שופר ,בימים אלה של
מעורר
מדבר אל כולם .יש בו משהו יחודי ,משהו
חודש אלול כאשר כלשון אדמו"ר הזקן בעל התניא
ב"אוזן
ונקלט
מאתנו
שמדבר ישירות לנשמה שבכל אחד
והשולחן ערוך ,המלך נמצא בשדה וכל אחד יכול לגשת
הפנימית" .לא צליליו ה"מוזיקליים" הם מייחדים את
אל המלך ולבקש בקשתו ,והוא מקבל את כולם בסבר
קולו ,אלא סגולתו האלוקית שהוטבע בו ע"י בורא עולם פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם .ועפ"י העיקרון
ומנהיגו.
הידוע ש"כל מה שהוא ית' מצוה לעשות ,אף הוא עושה",
הרי שזה הזמן בו אנו רשאין וחייבים לדרוש ממנו
תוקעים בשופר כדי שתמשך מלכותו
ית' לקיים אף הוא את "מבצע שופר" שלו בשלימותו,
בעבר ,שימש אומנם
וכלשון הנביא" :והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו
השופר גם לתחומים
האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו
גשמיים שונים ,ופעמים
לה' בהר הקודש בירושלים" ,בגאולה האמיתית והשלימה
רבות גם רחוקים מתחום ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
לקראת חודש תשרי
בימים אלה ,נערכים במוקדי חב"ד
ברחבי העולם ,לקראת ימי חודש
תשרי ,כאשר במוקד הפעילות הקבועה
במקומות הושנים ,יטוסו ,כמידי שנה,
קבוצות רבות לשהייה במשך החודש
או חלקו במחיצת הרבי שליט"א מלך
המשיח בביתו  770 -בית משיח בניו
יורק .ניתן להצטרף לאלפי הטסים -
פרטים במוקדי חב"ד.

חב״ד הגיעו גם לטגנג׳ה
בית חב"ד חדש למטיילים בעיירה
טגנג'ה ,שבמדינת קולומביה .בעיירה
נמצאים מאות מטיילים ישראלים ,וזהו
אחד המרכזים הישראלים הגדולים
בדרום אמריקה .התמימים שנסעו
למקום ינהלו פעילות עניפה עם
המטיילים שתכלול שיעורי תורה ,הנחות
תפילין ,תפילות ,סעודות שבת וחג,
אוכל כשר ,והשליחות העיקרית :קבלת
פני הרבי שליט"א מלך המשיח .כידוע
עונת פעילות כזו מסתכמת בסכום כספי
גבוה ,למעונינים לעזור ניתן לפנות
למיילshukig770@gmail.com :

כרטיס ברכה
כרטיס ברכה חדש מיוחד ,עם
ברכתו של הרבי מלך המשיח שליט"א
הודפס בימים אלו לקראת השנה
החדשה .לפרטים.052-613-5010:

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
נא לשמור על קדושת הגליון

יוצאים למלחמה מתוך מנוחה
סדר קריאת התורה השבת הוא :פרשת "כי
תצא" בשחרית ותחילת פרשת "כי תבוא"
במנחה .העובדה ששתי הפרשות נקראות
בשבת אחת מצביעה על קשר מסויים ביניהן
שיש להבינו.
תוכן הפרשות בעבודת האדם לקונו הוא:
פרשת "כי תצא  -למלחמה" מלמדת על יציאת
הנשמה לעולם-הזה כדי להילחם את מלחמת
ה' ולנצח את היצר הרע ,ואילו פרשת "כי
תבוא"  -מורה על עבודה באופן של מנוחה
ושלום כדברי הפסוק" :כי תבוא אל הארץ אשר
ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה".
כלומר ,ישראל על אדמתם ומקדש על מכונו.

מלחמה ושלום

למרות התכנים ההופכיים לכאורה ,הרי
שקריאת שתי הפרשות בשבת אחת מלמדת
כי יש כאן השלמה של ציווי אלוקי :עבודת
המלחמה בזיכוך העולם והכנתו לגאולה") ,כי
תצא"( צריכה להיעשות במנוחה והתיישבות
)"כי תבוא"(.
זאת ועוד" :כי תבוא אל הארץ"  -רומז על
השכר כתוצאה מעבודת הנשמה בעולם-הזה,
שמביאה לגאולה בה באים כל ישראל לארץ

וזאת כיוון שישראל הם "חלק אלוקה ממעל
ממש" ,מציאות אחת עם עצמותו ומהותו
יתברך ,וכדברי הזוהר " -ישראל וקודשא בריך
הוא כולא חד".
ומכיוון שישראל הם למעלה לגמרי משייכות
למציאות העולם ולעבודה בעולם ,הרי
שירידתם לעולם היא באופן של "יציאה"
)"תצא"( ממקומם האמיתי כפי שהם "חד" עם
הקב"ה ,והיא נעשית רק לאחר שנברא העולם
"ברשותם" של ישראל ,כביכול ,שבהם נמלך
לברוא את העולם.
לפיכך ,ירידתם לעולם ועבודתם בו היא
בבחינת "מלחמת הרשות" ...וזאת על אף
שכמובן ,נתחייבו ישראל לקיים את שליחותם
בעולם ,והקב"ה משלם את שכרם על עבודתם.

הקודש .קריאת שתי הפרשות בשבת אחת,
מלמדת גם זאת  -שהשכר אכן בא ביחד עם
העבודה .הכיצד?
עניין זה נרמז גם בכך ,שבפרשת "כי תצא"
הרומזת למלחמת היצר  -עבודת ה' בזיכוך
הגוף והעולם ,מוזכר החיוב" :ביומו תתן שכרו",
השכר אותו נותן הקב"ה מיד עם העבודה,
ובנוסף לכך  -גם באלף השביעי מתן שכרם
של צדיקים לעתיד לבוא.

כבר כיום

בהתאם לכך ,יש לפרסם בכל מקום ומקום,
שעומדים בסיום וחותם של מעשינו ועבודתינו
)"כי תצא למלחמה על אויבך"( ובהתחלת
התקופה של תשלום השכר "מתן שכרן של
צדיקים" )"כי תבוא אל הארץ וגו' וירשתה
וישבת בה"(.
לפיכך ,צריכה להיות עבודתנו עתה גם בענינים
השייכים לימות המשיח ,החל בלימוד התורה
בעניני משיח וגאולה ובית המקדש ,ולעשות
זאת מתוך מנוחה והתיישבות ,שמחה וטוב
לבב .כמו כן יש לערוך התוועדויות של שמחה,
מעין ודוגמא לקיום היעוד "אז ימלא שחוק
פינו".

מלחמה של רשות או חובה?

על פי האמור לעיל ש"כי תצא למלחמה על
אויבך" רומז לעבודת האדם בעולם-הזה ,יש
לשאול :איך תתפרש על זו הדרך  -ביאורו של
רש"י" :במלחמת הרשות הכתוב מדבר"?
הרי מדובר כאן על קיום ציווי ה' ,ולא על
"רשות" ,וכמו כן מדובר על תשלום שכר על
עבודת ה' ,ושכר מגיע בגין עבודה ולא על
"רשות" שמשמעה "התנדבות" מרצון?
להבנת העניין יש לציין את דברי חז"ל במדרש
רבה ,ש"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר",
ובהם נמלך הקב"ה על דבר בריאת העולם

)על פי שיחת י״ד אלול ה׳תנש״א(

לוח השבת

פרשת כי-תצא
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 6:32
תל-אביב 6:48
6:40
חיפה
באר-שבע 6:50
ניו-יורק 7:16
:‰¯ËÙ‰

(È-‡ ,„

מוצש"ק

7:44
7:47
7:47
7:46
8:14

רני עקרה  -מרחמך ה' )‰ÈÚ˘È

פרקי אבות :ב
בקריאת פרשת עמלק מקדימים
״זֵכר״ בצירי ואחר-כך ״זֶכר״ בסגול.

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

כי-תצא
כי יקרא קן ציפור לפניך
)דברים כב ,ו(

אמר רועה הנאמן ,ודאי 'ציפור' ההיא זו
השכינה' .קן' שלה זה בית המקדש ויש־
ראל הם ה'אפרוחים' שהאם יושבת עלי־
הם .זה שאמר הכתוב "והאם רובצת על
האפרוחים".

)זוהר פנחס רנג ,ב(

זכור את  ...עמלק

)דברים כה ,יז(

רבי עזריה ורבי יהודה בר סימון בשם
רבי יהודה בר אילעי אומרים :על שלושה
דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ:
למנות עליהם מלך ,דכתיב "שום תשים
עליך מלך" )דברים יז-טז(.
לבנות להם בית הבחירה ,דכתיב" ,ועשו
לי מקדש" )שמות כה ,ח( .

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 :

להכרית זרע עמלק ,דכתיב" ,והיה בהניח
ה' אלוקיך וגו' תמחה את זכר עמלק".
)מדרש תנחומא(

והיה בהניח ה׳ אלוקיך לך מכל
אויביך מסביב בארץ

)דברים כה ,יט(

רבי יהושע בן לוי בשם רבי אלכסנדרי
אמר ,כתוב אחד אומר "תמחה את זכר
עמלק" ,וכתוב אחד אומר "כי מחה אמחה
את זכר עמלק" )שמות יז ,יד( .כיצד יתקיימו
שני כתובים אלו?
עד שלא פשט ידו בכסא ,תמחה .כשפשט
ידו בכסא ,מחה אמחה.
אפשר בשר ודם יכול לפשוט ידו בכסא
של הקב"ה? אלא על ידי שהחריב
ירושלים ,שכתוב בה" ,בעת ההיא יקראו
לירושלים כסא ה'" )ירמיהו ג ,יז( לפיכך
"מחה אמחה".

לעילוי נשמת
הת' גיא בן יבלחט"א ר' יוסף שיחי' ביטון
הת' אור בן יבלחט"א ר' דוד שיחי' והבה
הת' שלמה בן יבלחט"א ר' מרדכי שיחי' נחימובסקי
נספו בתאונת דרכים בדר"ח אלול תשנ"ט
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם

)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
ÌÂÏ˘˙ ÌÈÏ·˜Ó
ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÒ¯ÙÏ
˘ÂÈ˘ÚÓ„ Ì˙ÂÁÂ ÌÂÈÒ· ÌÈ„ÓÂÚ
‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÏÁ˙‰·Â ÂÈ˙„Â·ÚÂ
„˙˘Ì‡˙‰·Â ...¯Î˘‰ ÌÂÏ
Ì‚ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÍÎÏ
·,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈÈÈÚ
ÈÈÈÚ· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÓ ÏÁ‰
,˘„˜Ó‰ ˙È·Â ‰ÏÂ‡‚Â ÁÈ˘Ó
‰ÁÂÓ ÍÂ˙Ó - ¯˜ÈÚÂ „ÂÚÂ
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ברכת מזל טוב
לילד  -החייל בצבאות ה'

מאיר שלמה שיחי' פרישמן
ליום הולדתו  -ה' אלול
יגדל לחסיד ירא שמים ולמדן,
כברכת הרבי שליט"א מלך המשיח

זעקת המלך

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח על שלימות ארץ הקודש

"יכירו וידעו כל באי עולם"

בעלי-הבית האמיתיים
...כל ארץ ישראל שייכת ליהודים ,וכל יהודי הוא 'בעל-
הבית' על כל ארץ ישראל ,היכן שהוא רק נמצא ,ולאף
אחד אין רשות לומר לו דעות ,שמכיון שהוא ,נמצא
במקום אחד בארץ ישראל אין לו מה לומר בנוגע ל'שעל'
שני בארץ ישראל; ואפילו אם הוא נמצא בחוץ-לארץ,
במעמד ומצב של "האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ
מצרים" ,בכל-זאת יש לו מרות ובעלות על כל טפח -
וכפי שקוראים לזה עכשיו 'שעל'  -בכל ארץ ישראל,
והוא 'בעל-הבית' על כך ,היכן שהוא רק נמצא.
וכל זה אינו בכוח עצמו ובזכות עצמו  -אלא זו ירושה שהקב"ה נתן
לאברהם אבינו ,ש"אחד היה אברהם" )יחזקאל לג ,כד( ,והקב"ה אמר לו
"לזרעך נתתי את הארץ הזאת" )לך טו ,יח(  -הן את ארץ שבעה אומות ,והן
את ארץ "קיני קניזי וקדמוני" ,והוא אמר על כך "לזרעך נתתי" ,כפי שרש"י
מפרש בפשוטו-של-מקרא ש"אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה" -
הרי מובן ,שכל 'שעל' בארץ ישראל שייך לכל יהודי בכל מקום שהוא.
וכל הדיבורים והאסיפות והחתימות על הנייר על ענין זה או על ענין
אחר  -אין בהם ממשות באמיתית המציאות של עולם-הזה הגשמי ,כי
"לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" )תהילים כד ,א(  -הקב"ה הוא 'בעל-
הבית' על ארץ הקודש ,ועל כל העולם ,ועל כל אלו שמדברים ומנהלים
משא-ומתן ,ומתווכחים שרוצים לפעול תנאים טובים יותר או תנאים
פחותים יותר ,שאין כאן המקום להאריך בזה.
והקב"ה אמר שזוהי "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה
ועד אחרית שנה" )עקב יא ,יב( ,וכפי שכתוב במדרש )תנחומא ראה ח .מכילתא
בשלח טו ,יז( שהקב"ה בחר בארץ ישראל מכל הארצות ,ובחר ביהודים מכל
האומות ,כפי שאומרים "אתה בחרתנו מכל העמים" ,והוא אמר "יבואו
ישראל שבאו לחלקי וינחלו את הארץ שבאה לחלקי".

כל בני העם היהודי
הקב"ה נתן את ארץ ישראל לעם ישראל ,בכל מקום שהם ,באופן של
"ברית עולם" ו"נחלת אבות" ו"נחלת עולם" ,שאף אחד אינו יכול לשנות
את זה ,אפילו אם הוא רוצה.
על-אחת-כמה-וכמה שבעצם הרי אף יהודי אינו רוצה למסור אפילו
שעל אחד מארץ ישראל ,ורק שישנם כאלה ש"יצרם אנסם" ,עד כדי-כך,
שנראה להם שייצא מזה טובה למישהו  -אך האמת היא שלא תצא מזה
טובה לא ליהודים ולא לאומות העולם ,מכיון שכתוב בפרשת אחרי )יח ,כח(
ובפרשת קדושים )כ ,כב( שארץ ישראל אינה 'סובלת' את אומות-העולם,
ודבר זה הוא בטבע ארץ ישראל!
 ואכן זה באופן של "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ,וצריךשיהיה "בכל נתיבותיה שלום" גם ביחס לאומות-העולם  -מכיון שהם
עצמם יודעים שהיהודים אינם רשאים למסור חלקים מארץ ישראל ,מכיון
שהקב"ה נתנה על-ידי "נחלת אבות" ,באופן של "נחלת עולם" לכל בני
ובנות ישראל בכל מקום שהם.
ויהי רצון ,שאנו נכיר באמת  -כי אומות-העולם יודעים את האמת ,רק
צריך לשכנע את ה"מתי מספר" מהיהודים שחיים עדיין בטעות ,וחושבים
שיש להם כח ורשות לעשות את זה  -שזה אינו במציאות! וסוף-כל-סוף
הרי "אמת מארץ תצמח" )תהלים פה ,יב(  ..אפילו מ"ארץ" סתם )חוץ לארץ(,
על-אחת-כמה-וכמה שיהיה ה"אמת מארץ תצמח"  -מה"ארץ" האמיתית
שהיא ארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על-ידי משיח צדקנו.
)ג' סיון ה'תשל"ז(

השבת שעברה ,שבת פרשת
הברכה .התשובה שנפתחה לו באופן
השיחה
שופטים ,צויינה בלימוד
אוטומטי באחד מספרי האגרות
המפורסמת משנת תנש"א ,בה
קודש ,מודפסת בלשון הקודש ,והוא
נאמרה ההוראה שצריכים לפרסם
מבקש את עזרתנו בהבנת התשובה.
לכל אנשי הדור על הנביא הנמצא
עיינתי בתשובה ,ואכן לאורך שני
בדורנו ,המורה הוראות ועצות
העמודים ,בהם נפתחה התשובה,
לכל אחד בעניניו הפרטיים ,ומנבא
נכתב באריכות על חשיבות גידול
לכולם על הנבואה העיקרית "הנה
הזקן .לאידך לא ראיתי לנגד עיני כל
זה משיח בא".
התייחסות ומתן ברכה .ביררתי אצלו
מילים אלו ,שהובאו כאן
בעדינות מה הייתה בקשתו והאם
בתמציתיות ,מהוות דחיפה עיקרית
הוא קיבל על עצמו איזו החלטה
לכל תהליך הפצת בשורת הגאולה
טובה לפני הכתיבה.
והגואל ,בהשפעתו של הרבי
התברר כי הוא לא היה מודע לנושא
שליט"א מלך המשיח.
ההחלטה הטובה" ,חבר המליץ לי
כל
נחשפים
במסגרת המבצע,
להכנס לאתר ,ואמר שכאן אוכל
של
לדבריו
ורבבות,
העת ,אלפים
למצוא את הברכה לבקשתי .כתבתי
נביא
המשיח
מלך
שליט"א
הרבי
על בת זוגתי ,הזקוקה לטיפול רפואי
הדור ,נושא הכתיבה ובקשת העצה
בהריונה וכן על עסקי שיצליחו".
וההדרכה באמצעות ה"אגרות
רק בשלב זה של השיחה
קודש".
התחוור לי ,שהפונה אינו
ואכן ,הפניות הרבות,
יהודי בכלל.
הנעשות בכל מוקד חב"ד
דיברתי איתו על נושא
בעולם ,מצביעות בצורה
שבע מצוות בני נח ,בהם
ברורה ,כי אנשי הדור
מחוייבים כל באי העולם
יודעים כי "יש נביא
תוך שאני מצרף לתשובה
בישראל" ,ולכל שאלה או
מידע מקיף על שבע
בקשת ברכה ,יש כתובת.
המצוות ,כפי שמופצים
* * *
ע"י שלוחי הרבי שליט"א
במסגרת המבצע ,הוקם
מלך המשיח ,במגוון
הרב שלום לוגוב
לפני מספר שנים אתר
שפות.
www.igrot.com
האינטרנט
ואכן הפעם כשהוא כתב באמצעות
ובקשת
לכתיבה
אפשרות
המספק
האתר הוא ציין את השמות
ברכה בעברית ,אנגלית ורוסית.
המלאים שלהם ושל האבות וזכה
הרב שלום לוגוב ,מכפר חב"ד
לקבל התייחסות ישירה לבקשתו:
העומד מאחורי יוזמת האתר ,הוא זה
"..לעשות טובה לאיש ישראל אחד
שמקבל את פניות הגולשים.
פעם אחת בגשמיות או ברוחניות...
וגדול זכות התעסקותם בהנ"ל
"לא פעם אנו מקבלים פניות,
להמשיך בריאות הנכונה לו לזוגתו
מאנשים שכתבו באמצעות האתר
ולכל בני ביתם שיחיו") .אגרות
ומבקשים את עזרת המערכת
קודש ,כרך ח' עמוד שלז(.
בהבנת התשובה .לצורך כך קיים
באתר מאגר של רבנים ,שתפקידם
תירגמתי לו את הכתוב ,והסברתי
לסייע לפונה להבין את התשובה,
לו ,שאם בפעם הקודמת לא ראינו
אם באמצעות סיוע במידת הצורך
כל התייחסות לבקשת הברכה ,הרי
בתרגום התשובה ואם בהבנה
שכאן הרבי שליט"א מלך המשיח
מילולית של הנאמר.
מברך אותו ומעודד אותו להוסיף
בעזרה ליהודי .הוא שמע את דברי
בדרך כלל ,כשפונה אלינו אדם
ואכן נפרדנו בידידות כשאני משתהה
המבקש עזרה בהבנת התשובה ,אני
על גודל השפעתו של מלך המשיח
מברר אצלו תחילה האם הוא התכונן
על כל באי עולם.
לכתיבה כראוי בהחלטה טובה והבין
את משמעות המעמד.
ואכן ,מי שידייק בדבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,רואה כי יש
בשבוע שעבר ,ביום חמישי שלפני
להגיע ולהשפיע על "כל אנשי הדור"
שבת פרשת שופטים ,קיבלתי אימייל
כדבריו הק'" .מסיים ר' שלום את
מעניין .הכותב סיפר שהוא נכנס
n
הסיפור.
לאתר מגרמניה ,וכתב שם את בקשת

"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"
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בלי אשליות
אינני משלה את עצמי שכאשר יזכירו
ל"מדינאים" הנ"ל את הטעויות שנעשו בעבר
)ב"קעמפ-דיוויד" ,וכיוצא בזה( ישנו תיכף ומיד את דעתם
ויתחרטו מהשיטה שבה הם הולכים במשך זמן רב.
)ליל ג' תמוז תשמ"ב(

משפחה מאנ"ש ,שנקלעו לבעיה
רפואית חמורה לאחד מיקירם,
מבקשים את עזרת הציבור בסיוע כספי
תרומות ניתן להפקיד למס' חשבון
בנק המזרחי  226543סניף 407

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ש' ט

הלכות מאכלות אסורות פרק יז .הלכות שחיטה
פרקים א-ב
פרקים ג-ה

א' י

פרקים ו-ח

ו' ח

ב' יא פרקים ט-יא
ג' יב פרקים יב-יד
הלכות שבועות פרקים א-ג

ד' יג
ה' יד פרקים ד-ו

אלול פרק ליום

הלכות ברכות ,פרק י
פרק יא
הלכות מילה פרק א
פרק ב
פרק ג
נהגו העם ..ימלוך עלינו
ברכות התפילה ..וברכה
אחת באמצע

שמירה מהפתח על כל הבית
ימי חודש אלול ,מנוצלים על ידי רבים לבדיקת
התפילין והמזוזות ,כהכנה לקראת ימי חודש
תשרי ,ראש השנה ויום כיפור .הרבי שליט"א
מלך המשיח מעורר על נושא זה ,וכפי שאומר
באחת מהשיחות" :והוא "מנהג טוב" – שעל-ידי
זה יתוסף בברכת ה' בכלל ,ובפרט בברכת כתיבה
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה .וכדאי
ונכון ביותר ,שכל אחד ואחד ישתדל לפרסם זה
 נוסף על הקיום בעצמו  -בכל מקום שידומגעת ,בכל מקום ומקום ,לכל אחינו בני-ישראל
שליט"א".
ואכן ,אחד מ"עשרת המבצעים" שקבע הרבי
שליט"א מלך המשיח לשמירה ,הגנה והצלה
המיועדים לפרסום והפצה בקרב כלל ישראל,
הינו מבצע מזוזה  -לדאוג שבכל פתח השייך
ליהודים ,בביתם או בבתי העסק ,תתוקן ותעמוד
מזוזה כשרה על פי דין ,ותבדק פעם בשנה.

השפעת המזוזה

במהלך השנים ,מקבלים לא פעם ,הפונים
לבקשת הברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח,
תשובה המצביעה על צורך בבדיקת התפילין
והמזוזות ,כשלעיתים קרובות רואים הבודקים
את הקשר הישיר בין הבדיקה לברכה.
כך ,יהודי שכתב לרבי שליט"א מלך המשיח כי
בימי הריונה של זוגתו התגלה שהעובר הפוך,
וכשנבדקו המזוזות התגלה שאחת מהן הייתה
הפוכה .לכשנקבעה כדין ,הכל הסתדר מאליו...
אותו יהודי כתב זאת והוסיף כי הוא משער שיש
קשר בין הדברים .על כך נענה" :תשואות חן על
הודיעני סיפור המזוזה ,ובעיקר  -על שצירף
פירושו דהקשר  -אשר הכל הוא בהשגחה
פרטית מהשם בורא עולם ומנהיגו ,אלא שאיש
חכם מבין ורואה זה ,ומי שאינו וכו'".

הניצולים ,לראות מה מצב המזוזות .לא כדי
לתופסם בטעות חס ושלום ,רק כדי לוודא מכאן
ולהבא .וכשיפרסמו את התוצאות הבדיקה יעזור
הדבר לכמה וכמה מבני ישראל "...ואכן בעיתונות
של אותם ימים התפרסם שבבתי החטופים
נמצאו מספר מזוזות לא תקינות שכמובן הוחלפו
ותוקנו במהירות.

הטיל לא נחת סתם

הרב יואל ימיני מנהל מרכז חב״ד כפר סבא בבדיקת מזוזות

שמירה על הבית
לאחר "מבצע אנטבה" המפורסם ,נשא הרבי
שליט"א מלך המשיח שיחה מיוחדת ,בה הצביע
על הקשר בין המזוזה לבטחון יושבי הבית:
"צריך לחזק את כל הפעולות בעניני בטחון.
לוודא שמאורע כזה לא יחזור על עצמו .וכפי
שאכן עשו לאחר המאורע .על דרך זה צריך
להיות התחזקות בבטחון הרוחני .שההנהגה
היהודית תתבטא לא רק בלב ,בהליכה לבית
הכנסת ביום הכיפורים ,אלא בחיי היום יום.
בין המצות ,ישנם מצות מיוחדות שבהן סגולה
מיוחדת לבטחון .אחת מהן היא מצות מזוזה
עליה נכתב ש-ד-י ,ראשי התיבות של "שומר
דלתות ישראל" ,ועליה נאמר "ה' ישמור צאתך
ובואך מעתה ועד עולם" .ולכן עתה יש להשתדל
ביתר שאת במבצע מזוזה ,לדאוג שבכל חדר
)המחוייב במזוזה( בבית יהודי תהיה מזוזה
כשרה ושתקבע כהלכה"...
בנוסף הורה הוראה מיוחדת לבתי הניצולים:
"...מהנכון שיבדקו את המזוזות אצל היהודים

גם במהלך "מלחמת המפרץ" כשיהודי כתב לרבי
שליט"א מלך המשיח שתחנת הדלק בבעלותו
נפגעה מטיל עיראקי וכל הזגוגיות התנפצו ,ורק
תמונת מלך המשיח נשארה שלימה .על כך נענה:
"ה' ימלא חסרונו בכפליים ,בדיקת התפילין
והמזוזות" .במילים פשוטות :הטיל
העיראקי לא נחת אצלך סתם...
ליהודי מתל אביב שכתב במהלך
מלחמת המפרץ כי "כולם מלאי
דאגה" ,ענה הרבי שליט"א מלך
המשיח" :א .חושד בכמה וכמה
כשרים המלאים ביטחון בהוי' שומר
ישראל .ב .ואולי צריך להיות בדיקת
עלון מזוזה
התפילין והמזוזות שלו".
באחת משיחותיו מדמה הרבי שליט"א מלך
המשיח את המזוזה לקסדה )כובע מגן( של חייל
בקרב .אם לא ילבש החייל את הקסדה וייפגע,
לא יהיה נכון לומר שהוא נפגע מכיוון שלא חבש
את הקסדה .אך אם היה חובש אותה היתה
סבירות גבוהה מאוד שהיה ניצל.
את המזוזות והתפילין ניתן להביא בימים אלו,
למוקדי חב"ד על מנת לבודקם .כמו כן ניתן
להזמין עלון מיוחד "מזוזה כשרה" על חשיבות
המזוזה ושמירתה וכן על הקשר לגאולה ,בממש
 -מרכז ההפצה.077-5123-770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

להמשכת ברכת השם

חינוך חינוך ו..חינוך
...ואם בכל עת מוכרחה היתה שימת לב מיוחדה
לחנוך הדור הצעיר הרי על אחת כמה-וכמה בימינו
אלה אחרי השמדות הנוראות לא-עלינו שנשמד
חלק חשוב הן בכמותו והן באיכותו מעם ישראל,
הרי במילא גדולה כמה פעמים ככה חשיבות כל
אחד ואחת מבני ובנות ישראל,
ובמילא גדולה גם כן זכות כל אחד המשתתף
בשיפור מצב החינוך ובפרט חינוך כזה המקשר את
הדור הצעיר עם מסורת אבותינו ועברו הקיים לנצח
גם בהווה וגם בעתיד ,והן הם יסוד קיום עם ישראל
במשך כל זמן גלותנו עד בא משיח צדקנו במהרה
בימינו אמן...

)מאגרת א׳תתנד(

בודאי ידוע להם ..שלדעת נשיאי חב"ד ענין גידול
הזקן ,הוא דבר שבהלכה ,ועוד וגם זה חשוב,
שסגולה מיוחדה בזה להמשכת ברכת השם בריבוי
כמבואר בארוכה בדברי אדמו"ר הצמח צדק ,והרי
בכל יום ויום ובכל מקרה זקוק האדם לברכת יוצר
האדם בורא העולם ומנהיגו ,ועל אחת כמה-וכמה
באופן עיקרי זקוקים לברכה בזמן הנחת היסוד
לבנין עדי עד כחתונה ונשואין.
)מאגרת ט׳א(

טבילת האצבעות ביין ההבדלה

...וכפי מנהג ישראל ,לטבול האצבעות היין הנותר
מהבדלה ,ולגעת בעינים ,כמובן בצידם החיצוני
 שכפי המובא בספרים ,זו היא סגולה למאור עיניו)י״ח טבת תשט״ז(
של אדם.

קדמי ביטוחים
חודש אלול  -הוזלנו את המחירים:

ביטוחי רכב בהוזלות ענק מתקשרים ומרוויחים

הרב קדמי באוהל אדמו"ר הזקן בהאדיטש אוקראינה

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ביטוח רכב – חובה – צד ג  -מקיף
פרטי מסחרי זעיר ציבורי ומשאיות
ביטוח דירה – מיוחד לציבור הדתי
ביטוח עסק – כל ענפי העסקים
ביטוח חיים – בראות פנסיה סעודי

טל' רב קווי03-501-7702 :

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

