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הצירוף המיוחד
לקראת תש"ע

להשתדל מבעוד מועד שלכל אחד ואחד מישראל יהיו כל צורכי החג ובאופן של הרחבה ,כלשון הפסוק
״אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו״ ,עדי הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש
עדיין באווירת התוועדויות ח"י אלול ,יום הולדת שני
המאורות הגדולים הבעש"ט ואדמו"ר הזקן בעל התניא
והשולחן ערוך .מסופר ,שבהיות אדמו"ר הזקן במאסר
)ממנו השתחרר בי"ט כסלו( ,נכחו החוקרים כי מדובר
באיש אלוקי .בשלב מסויים הושיבוהו בחדר אפל ,שקרני
השמש ואור היום לא יכלו לחדור לתוכו ,ורצו להיווכח
אם ידע להבחין בין היום ללילה .בחדר דלק תמיד נר.
לאחר זמן ,פנו אליו באחד הימים בשעה שתים בצהריים,
שאלוהו מדוע הוא אינו הולך לישון הרי כבר "אחרי
חצות הלילה"? תשובת הרבי הייתה ,שכעת השעה
בדיוק חמשה רגעים אחרי
שתים אחרי חצות היום .מפלורידה לבית
על השאלה מהיכן הוא
יודע את השעה באופן כה
מדוייק ,ענה :במשך היום
מאירים י"ב צירופים של
שם הוי' ובשעות הלילה
מאירים י"ב צירופים משם
אדנות ועל-ידי צירופים
אלה יודע הוא להבחין בין
אור היום לחשכת הלילה
ולכוון את השעות.

י״ב צירופים

מול י"ב צירופים אלו ישנם גם י"ב פסוקים מתוך תורתנו
הקדושה ,בהם נרמזו י"ב הצירופים )בראשי תיבות או
בסופי התיבות( .לדוגמא ,ראשי התיבות מתוך הפסוק
"ישמחו השמים ותגל הארץ" רומזים לצירוף הידוע של
שם ה' המפורש.
כאשר מודעים לצירוף המיוחד של החודש ולפסוק הרומז
לאותו צירוף ,המדגיש את יחודו של החודש ,מצליחים
להגיע להישגים גבוהים יותר בעבודת ה' .כך למשל ,נזכר
בספרים הקדושים ,כי צירוף שם הוי' המיוחד לחודש
אלול הוא הצירוף :ההו״י הנרמז בסופי התיבות של
המילים "וצדקה תהיה
משיח בניו יורק לנו כי" מתוך הפסוק
בפרשת ואתחנן "וצדקה
תהיה לנו כי נשמור
לעשות את כל המצוה
הזאת לפני ה' אלוקינו
כאשר ציוונו".

צדקה וגאולה

ההוראה בעבודת ה'
מפסוק זה ,ברורה ביותר:
יש להדגיש בחודש זה,
חודש הרחמים את נושא
הצדקה וברובדים השונים
והרחבים של המושג
צדקה ,בין בגשמיות ובין
ברוחניות .נתינה וסיוע
לכל מי שנזקק ,בכסף,

הסבר רחב לעניין ,נמצא
בתורת החסידות והקבלה,
לרגל ח״י אלול יצאה שיירת טנקים מיוחדת ,מ׳משיח סנטר׳ שבפורט לודרדייל
שם מוסבר אשר מלבד
פלורידה בניהולו של הרב מוטי ענתי ,לעבר בית משיח  770בניו יורק.
הצירוף הידוע של שם ה'
המפורש ,כפי שהוא נכתב בתורה ,ישנם עוד  11צירופים בגוף וגם בנשמה.
שונים )יחד י"ב( של שם הוי' ,כגון :יהה"ו ,ההו"י ועוד.
בשיחותיו הקדושות לחודש אלול ,הרבי שליט"א מלך
י"ב צירופים אלו מקבילים לי"ב שעות היום ,כאשר בכל
המשיח מדגיש את הצורך להשתדל מבעוד מועד שלכל
שעה מאיר צירוף שונה של שם הוי' הממשיך שפע מיוחד אחד ואחד מישראל יהיו כל צורכי החג )וכל החגים(
לכל שעה .בעלי ראיה זכה ,חשים ורואים את ההשפעה
ובאופן של הרחבה ,כלשון הפסוק "אכלו משמנים ושתו
המיוחדת שבכל שעה ובכל חלק שבה.
ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו" ,כדי שכל בית
בישראל יוכל לקיים את שמחת החג כדבעי .ובוודאי
בנוסף להקבלה זו לשעות היום ,ישנה גם הקבלה לי"ב
יקיים גם הוא ית' זאת כלפי ישראל עם קרובו ויגאלנו
חודשי השנה ,כאשר בכל חודש מאיר צירוף שונה,
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך
באמצעותו נמשכים
המשיח עוד בשנה זו תשס"ט ואזי השנה הבאה עלינו
ההשפעות הרוחניות
לטובה שנת תש"ע ,תהא שנת עשירות מופלגה ,שנת
והגשמיות באותו
החודש ,לכללות הבריאה עצמות ממש ,שנת עין ה' אל יראיו ,שנת עין בעין יראו
בשוב ה' ציון ,תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.
ולכל פרט שבה.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
עלוני נש״ק תש״ע
לקראת השנה החדשה ,יצא לאור
ע"י מחלקת ההפקות של האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה ,הופיעו
עלוני נרות שבת קודש )נש"ק( ,בהם
מופיעים הזמנים לערים המרכזיות
בארץ ובניו יורק .לצד ברכות ההדלקה,
מצורפת אפשרות לבקשת ברכה
למקבלות על עצמן להדליק באופן קבוע.
להזמנות :מרכז ההפצה ממש -
.077-5123-770

נוסעים למלך המשיח
לרגל חודש תשרי ,ולקראת ראש
השנה ,יוצאים אלפי חסידים ,אנשים
נשים וטף לחצרות קדשינו  770 -בית
משיח בניו יורק ,לשהות בימים מיוחדים
אלו במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח.
לקראת חג הסוכות ושמחת תורה ,יצאו
קבוצות נוספות ל"זמן שמחתנו".

שיחות קודש תנש״א
בקרוב עומד לראות אור הספר
החדש "שיחות קודש  -ה'תנש"א",
המגיע בהמשך לשני הכרכים "שיחות
קודש ה'תשנ"ב" שראו אור בשנת
תשנ"ג .שיחות אלו כוללות את כל
ההתוועדויות שנאמרו בימי מלחמת
המפרץ ,כ"ח ניסן ועוד שיחות רבות
יסודיות .המעונינים בהקדשה בספר יפנו
לטלפון .03-7225614

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
נא לשמור על קדושת הגליון

הדרך ל"כתיבה וחתימה טובה"
כלומר :מצד זה שבכל מקום ובכל מצב
"קרוב אליך הדבר מאד" ,התורה והמצוות הם
אמיתית ופנימיות מציאותם של בני ישראל
 לכן גם בהיותם נדחים בקצה השמים במובןהרוחני ,שבגלוי ובחיצוניות אינם קשורים עם
תורה ומצוות ,אין ענין התורה ומצוות נפלא
ורחוק מהם חלילה ,לא "בשמים" ולא "מעבר
לים" ,כי-אם "קרוב אליך  . .מאד" ,הוא עצם
מציאותם.
ולכן תיכף כשמחליט לשוב אל ה' ,מתגלה עצם
השייכות שלו ,התקשרותו לתורה ומצוות -
"ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה
ובניך בכל לבבך ובכל נפשך".

הרמב"ן מבאר את הפסוק בפרשתינו" :כי
המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת
היא ממך ולא רחוקה היא" ש"המצוה הזאת"
היא מצות התשובה הנזכרת בפסוק הקודם "כי
תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך",
וכמו שכתוב בלקוטי תורה שניתן לראות
מלשון הפסוק "כי המצווה הזאת" ,שמדובר על
מצווה ספציפית ולא על התורה כולה.
לעומת זאת ,מפרש רש"י בפירושו  -פשוטו
של מקרא ,כי פסוק זה מדבר על התורה
בכללותה.

ולפי הנאמר לעיל יש לומר ,שבקירבה של
התורה והמצוות לבני-ישראל יש שני אופנים
 "דרך ארוכה" או "דרך קצרה" ,והם שניהאופנים של עבודת צדיקים ועבודת בעלי
תשובה :עבודת הצדיקים ,שהם כמו ש"עשה
האלקים את האדם ישר" ,הרי-זה "דרך קצרה",
בלי בלבולים  -לומד תורה ומקיים מצות ודבק
בהשם.
ואילו עבודת התשובה ,שבאה לאחרי ש"המה
בקשו חשבונות רבים" ,היא "דרך ארוכה" ,שיש
להם בלבולים כו' ,עד שלאחרי אריכות הדרך
באים סוף-סוף לדרך העולה בית אל.

אצל כל אחד
ושתי דרכים אלו הם לא רק בעבודת הצדיקים
ועבודת בעלי-תשובה ,אלא ישנם בכל אחד
מישראל ,שישנה עבודת ה' "בכל לבבך ובכל
נפשך" ,באופן של סדר ומדידה ,שבכללות
היא עבודת הצדיקים" ,דרך קצרה" ועבודה
של "בכל מאודך" ,למעלה ממדידה והגבלה,
שבכללות היא עבודת התשובה" ,דרך ארוכה".
ועל ידי שישראל לומדים תורה ומקיימים
מצוות גם לפני זמן הגאולה ,ובפרט ב"עקבתא
דמשיחא" ,שזה עצמו הוא ענין של עבודת
התשובה ,הרי זה מוסיף בברכת כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחת
מבני-ישראל בטוב הנראה והנגלה ,כולל ועיקר
— ש"מיד הן נגאלים" ,בגאולה האמיתית
והשלימה.

לגלות את הפנימיות
למעשה ,שני הפירושים ,למרות שהם נראים
שונים ,הינם הסבר אחד :כללות העבודה
של עם ישראל בהיותם בין העמים ,כשהם
לומדים את התורה ומקיימים את המצוות,
למרות הקשיים בעבודתם ,הנה התוכן הפנימי
של עבודתם הוא תשובה ,כי זה שבני ישראל
לומדים תורה ומקיימים מצוות גם כאשר אינם
נמצאים על אדמתם בארץ הקודש ,ובזמן שבית
המקדש קיים ,הוא על-ידי התשובה שיש
בבני-ישראל ,מצד פנימיות נפשם.

דרך ארוכה ,דרך קצרה
פסוק זה של "כי קרוב אליך הדבר מאוד" הובא
בשער של ספר התניא )נוסח השער נכתב ע"י
אדמו"ר הזקן( ,שהספר "מיוסד על פסוק כי
קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו
 . .איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה
בעזה"י )בעזרת ה' יתברך(".

)עפ״י שיחות ש״פ נצבים תשכ״ח ,תשמ״א(

לוח השבת

פרשת נצבים-וילך
לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 6:15
תל-אביב 6:30
6:21
חיפה
באר-שבע 6:32
ניו-יורק 6:53

מוצש"ק

7:26
7:28
7:28
7:28
7:52
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פרקי אבות :ה-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

נצבים-וילך
אתם נצבים היום כולכם לפני ה׳
)דברים כט ,ט(
אלוקיכם
פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש
השנה .וכהרמז:
"אתם"  -הכוונה לבני-ישראל.
"נצבים"  -עומדים איתנים בדין.
"היום"  -זהו ראש השנה.
"כולכם"  -כשכולכם אוהבים זה את זה.
וכאשר נדמה שקשה להגיע לאהבת
ישראל אמיתית ,שהרי כל אחד שונה
מחברו ,ממשיך הפסוק ואומר:
"לפני ה׳ אלוקיכם"  -הקשר המשותף
לה' הוא הגורם לאהבת ישראל אמיתית.
כשאדם חושב על עצמו ומעלותיו  -הוא
חש עצמו נבדל מחביריו ואינו יכול להגיע
לאהבת ישראל .רק התבוננות בקשר שלו
עם הקב"ה ,מגלה את נשמתו  -חלק

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 נשמת
מנצור בן יוסף ע"ה
מרדכי מרקו בן קונא ע"ה
והקיצו ורננו שוכני עפר
בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

מאלוקים ממש ,ואזי ביכולתו לחוש עצמו
קרוב ודומה לאחיו ,שהרי לכל יהודי
נשמה אלוקית.
)לקוטי שיחות(

ושב ה׳ אלוקיך את שבותך

)דברים ל ,ג(

היה לו לכתוב "והשיב את שבותך ,רבותינו
למדו מכאן ,כביכול שהשכינה שרויה עם
ישראל בצרת גלותם ,וכשנגאלין הכתיב
גאולה לעצמו ,שהוא ישוב עמהם.
)רש״י(

לזכות
חיים שיחי' בן רבקה
שלי תחי' בת יפה
צור
לבני חיי ומזוני ,וכולם רויחי
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הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ת

דבר מלך

ניא

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

לזכות
מרים בסיר תחי' בת נושפרון
לבריאות איתנה

רבקה לאה תחי' בת חיה רחל
לבריאות איתנה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

בכוח אהבת ישראל אמיתית

חשבון נפש בסיומה של
שנת "הקהל"
אנו עומדים בסיומה של שנת תשכ"ז ,שנת "הקהל" –
היא המצווה המיוחדת שקוימה אחת לשבע שנים ,בשנה
שלאחר שנת השמיטה ,להקהיל את העם ,אנשים נשים
וטף ,במטרה לחזקם ולעודדם בקיום התורה והמצוות
ביראת-שמים.
ככל עניני התורה ,תורת חיים )הוראה בחיים( משתקף גם ענין זה של
"הקהל" בפרטים שונים בחיי היום יום .על משמעות "הקהל" מבחינה אחת
נדון כאן ,בהתיחס לימים הנוכחים ,ימי חשבון הנפש ומסקנות והחלטות
מתאימות ,המשמשים כהכנה לשנה חדשה טובה יותר מכל הבחינות...
ישנם דברים הבאים לידי ביטוי בזמנים מיוחדים ביתר חיוניות וביתר
רגש מאשר בזמנים אחרים .כך באים אנו אל המשמעות המיוחדת של
"הקהל" בשעה הנוכחית:
אם כל שנה ,בתקופה זו ,צריך אדם לערוך חשבון וסיכום כל מחשבותיו,
דיבוריו ומעשיו מהשנה החולפת ,גם כהכנה לקראת ראש השנה שבו הוא
מקבל על עצמו את המרות המוחלטת של בורא עולם ,מלך-העולם – צריך
דבר זה להיעשות עתה ,בסיומה של שנת הקהל ,בהתמסרות יתר וברגש
רב .שכן ענינה של "הקהל" ,במובנו הרוחני ,מזכיר ודורש מן האדם להקהיל
ולאסוף את כל מחשבותיו ,דיבוריו ומעשיו ולרכזם ב"בית המקדש" הפנימי
שלו ,תוך התמסרות מלאה ומשמעת לדבר המלך – אל הקב"ה.
השתא ,בסימה של שנת – הקהל צריך יהודי לערוך חשבון-נפש מיוחד
ברוחה של "הקהל" ,בהחלטה איתנה:
לשנות את המחשבות ,הדיבורים והמעשים בחיי יום-יום הטעונים
שינוי,
לתקן ולשפר את אותם הטעונים שלימות יתר,
להביא התלהבות-יתר וחיוניות באותם דברים שנעשו אמנם בשלימות
הראויה ,אך רק במדה המותאמת למצב הרוחניות של חדשי החול,
להחיותם ברוח השעה הנוכחית של ערב הכתרת המלך ,שבה חייבים
המחשבה ,הדיבור והמעשה להיות באופן אחר של התרוממות,
עד להתגלות מלאה של האלקות בחיים האישים ,בחיי הסביבה בעולם
כולו,
בהתאם לתפילה" :מלוך על העולם כולו כו' וידע כו' ויבין כו' ויאמר כל
אשר נשמה באפו :ה׳ אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

הכנות לקראת השנה החדשה
התבוננות בעובדה ששום דבר אינו הולך לאיבוד מגלה את המסקנה
שאין כל יסוד לעצות ולדיכאון ,לא רק ביחס לעתיד כי אם גם ביחס לעבר.
אדרבה :תוך בטחון מלא שהקב"ה משגיח על כל אחד ואחת ,ומסיע לכל
צעד טוב ופעולה טובה ,מסוגל האדם לגשת אל ההכנות לקראת השנה
החדשה בשמחה שלימה .אם אף ענינים מסוימים בשנה החולפת מעוררים
צער עמוק ,הרי בו בזמן ישנה השמחה ומכריעה מזה שהקב"ה נתן את
האפשרות להפוך אפילו זדונות רחמנא לצלן – לזכויות .ומובן גם שדבר
המבוצע בשמחה ובביטחון – נעשה ביתר הצלחה.
השם יתברך יעזור לכל אחד ואחת ,בתוככי כלל ישראל ,לנצל האפשרות
האמורה במודה המלאה ביותר בשמחה ובטוב לבב.
)מכתב כללי מתאריך ימי הסליחות תשכ״ז
 -אגרות מלך ח״א ע׳ נז ואילך(

יש גם פן חיובי ברעש התקשורתי
אחד מהם הכרתי מפעמים קודמות,
לה זכתה לאחרונה הפעילות
בסירובו הנחרץ להניח תפילין .נדמה
החב"דית ברמת אביב .בסופו של
היה לי כי שמעתי אותם מגחכים
דבר ,קשה להגיע לכל יהודי בשכונה
משהו .את דרכי הביתה ,נאלצתי
ולומר לו" :יש רבי ,נשיא הדור ,מלך
הפעם לעשות רגלית.
המשיח שליט"א שמתעניין בשלומך
מעלים האופנים ,מסתבר ,הינו אדם
בגשמיות וברוחניות ואם תרצה
הפועל בצורה איטלגנטית משהו,
נשמח לעזור לך בזה".
כאשר מידיות האופניים הוא הוריד
לשתף
הפעם
התקשורת שהחליטה
את השקיות שהכילו את חפציי
מהצד
עסקנים
פעולה עם כמה
האישיים וחלות לשבת ,אותם הוא
השמאלי במפה הפוליטית ,ולנסות
הניח בסמוך.
להציג את הפעילות החב"דית
חלף כשבוע ימים .לקחתי את
בשכונה באור בלתי חיובי ,היא
בני הקטן ,בן השנתיים ,בעגלת
זו שבעצם הביאה את דבר הרבי
התינוק ויצאתי לסבב תפילין
שליט"א מלך המשיח לכל אדם
כרגיל .בהגיעי לבית "קפה הלל",
בשכונה ,גם לכאלה שאחרת לא ניתן
הבחנתי באותה חבורה .הצבתי את
היה יכול להגיע אליהם .וכך "מעז
העגלה סמוך לכניסה במקום מוצל
יצא מתוק" ומשיח הגיע לכל בית
ונכנסתי פנימה .כשיצאתי לאחר
בשכונה...
מספר דקות ,ליבי החסיר
על הפעילות המיוחדת
פעימה .המקום בו עמדה
בתנאי "רמת אביב" מספר
העגלה עם בני שי' היה
הרב שניאור שניאורסון,
ריק ...לרגע הייתי בהלם.
אשר בעבודתו היום-
התעשתתי והתחלתי מייד
יומית משמש כ"מגיד
בחיפושים .שוב נדמה היה
שיעור" בישיבת חב"ד
לי כי החבורה ובראשה
ברמת אביב ,אך מקדיש
"ידידי" מגחכים עלי.
גם שעות לזיכוי הרבים
המחשבות חלפו בראשי
במבצע
בשכונה ,ובעיקר
במהירות מטורפת ,כשאני
מקיים
הוא
תפילין ,אותו
די לחוץ .לפתע הבחנתי
בכמה מוקדים ברחבי
הרב שניאור שניאורסון מאחורי קיר המבנה
שכונת רמת אביב.
בפתחו של מחסנון ,עגלת
הרב
לעצמו
רכש
בכדי לחסוך בזמן,
תינוק מתוכה מבצבצות שתי רגליים
שניאור זוג אופניים באמצעותם
קטנטנות ...זינקתי לשם במהירות
הוא מתנייד במהירות יחסית ,בין
ומצאתי את בני שי' שוכב רגוע.
המוקדים השונים במבצע תפילין.
אלא שבכך לא תמה הפתעתי.
במהלך השנים בהם הוא פועל
בסמוך לעגלה ניצבו בגאון ה...
הרב
בשכונה ,כבר הפכה דמות
אופנים שנעלמו לי בשבוע שעבר.
הנוסע על האופניים כשהוא מפזר
השמחה שהציפה אותי הייתה הפעם
במהלך נסיעתו הכרזות "יחי המלך"
אמיתית ,תחושת ההקלה במציאת
ועידוד להנחת תפילין ,לנוסעים
התינוק ושובם של האופניים שהיו
בצמוד לו ,לחלק מהנוף הרמת-
כה חסרות לי ,השפיעו עלי.
אביבי.
יצאתי החוצה ,קורן מאושר ,כשבלי
אבל עדיין נותרו גם כאלה שהדבר
להתבלבל פניתי לאותו "ידיד"
"הפריע" להם" ,ובעיקר האופניים,"...
המוכר לי ,כשאני מעניק לו חיבוק
מספר על כך הרב שניאור:
חם ונשיקה חסידית" .תודה לך.
"היה זה לפני מספר שבועות ,כאשר
בזכותך מצאתי גם את האופניים"
הגעתי לסופר המרכזי ב"מרכז
אמרתי.
שוסטר" המשמש כאחד המוקדים
הלה שכנראה לא ציפה לכזו תגובה,
במבצע .החנתי את אופניי בסמוך
הופתע מפרץ "אהבת ישראל"
לכניסה ונכנסתי להניח תפילין
ש"נחתה" עליו" .יודע מה ,הפעם
לכמה יהודים .בצאתי נוכחתי לדעת,
אני מוכן להניח תפילין" בפעם
כי בנתיים מישהו "לקח" את אופניי.
הראשונה מאז ש"הכרנו" ארבע
מזוית עיני הבחנתי בכמה אנשים
n
שנים קודם...
שהיו בסמוך והסתכלו עלי .את

לזכות
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לעמוד בתוקף
עמידה תקיפה לא מפריעה לשלום כלל
וכלל .להיפך :כאשר הצד השני שומע
שישנה סברה להחזיר משהו ,זה מה שגורם לאינתיפאדה
וכל שאר הדברים שאינם רצויים כלל וכלל.
)כ"ו אדר שני תשמ"ט(

עמיקם קונא בן רבקה לאה וחנה ז'נט בת מרים בסיר
שיחיו שוורץ
וילדיהם:

נתנאל ומשפ' ,יוסף משה ומשפ' ,אריאל ומשפ' ,מיכל
ומשפ' ,שטערנא שרה ומשפ' ,מנחם מענדל ,שניאור
זלמן ,חיה מושקא ,שמואל מרדכי שיחיו

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

אלול פרק ליום

ו' כב הלכות נזירות .פרק ג-ה.

הלכות שבת פרק ו.

ש' כג פרק ו-ח.

פרק ז.

א' כד פרק ט-י .הלכות ערכין וחרמין ..בפרקים אלו.
פרק א.
ב' כה פרק ב-ד.

פרק ח.
פרק ט.

ג' כו פרק ה-ז.

פרק י.

ד' כז פרק ח .תהי ידך וגו' .ספר זרעים והוא ספר
שביעי ..הלכות כלאים ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
ה' כח פרק ג-ה.

פרק יא.
פרק יב.

חיים גאולה ללא הפסקה
"פלטרין של מלך" כך נקרא מרכז הפעילות
החב"די בשכונת פלורנטין המפורסמת בתל-
אביב .בימים אלו מציינת העיר " 100שנים ללא
הפסקה" ,אלא שבניגוד לסיסמת העיר ,דווקא
במרכז "פלטרין של מלך" ניתן לראות לא-מעט
צעירים לצד מבוגרים שהחליטו לעשות הפסקה
קלה לשיעור תורה ,התוועדות או תפילה במנין.
הרב ניר גבריאל שהגיע למקום בשליחות הרבי
שליט"א מלך המשיח לפני ארבע שנים ,יחד עם
רעייתו מיכל ,אחראים על הפעילות ,לצד תפעול
שוטף של בית כנסת ,ובית חב"ד ,מוזמנים
התושבים ,שחלקם הגדול נמנה על צעירים
המחפשים "רוחניות" להשתתף בשיעורי התורה
הנמסרים במקום.
אופיים של התושבים ,שכאמור רבים מהם
צעירים ,הינו המפתח הראשוני לפעילות .רוב
רובם של התושבים המגיעים לאיזור ,הינם לאחר
הטיול במזרח ,וחיפוש הרוחניות במקומות
רחוקים וכך הם פתוחים יותר לשמוע על יהדות.

לכל שכבות הגיל
גם המבוגרים יותר ,כבר מזמן גילו את האפשרות
לבקש עצה או ברכה והדרכה בחייהם האישיים,
באמצעות הפניה בבית חב"ד ,לרבי שליט"א מלך
המשיח ,המתבצעת כיום בהכנסת המכתב לתוך
אחד מכרכי ה"אגרות קודש".
אצל הרב ניר "המופתים מתגלגלים" ...ולא פלא,
גם הגעתו למקום לוותה בעצות והדרכות הרבי
שליט"א מלך המשיח.
כמה שנים לאחר חתונתו ,החליט הרב ניר יחד
עם רעייתו לצאת לשליחות ,ולפתוח מרכז
חב"די במקום בו חסרה פעילות שכזו.
מסכת הבירורים הביאו אותו להתייעץ בצפת,

הגעתי לשכונה ומצאתי בית-כנסת המתאים
לפעילות ,שאכן היה סגור לגמרי ,מזה מספר
שנים .האדם שהחזיק במפתחות שמח על
הגעתינו לשכונה ,ומסר לנו את ניהול המקום,
על מנת שנחייה שם את התפילות והשיעורים.
במקביל כאמור ,פתחנו מרכז לצעירים ,שמנוהל
כמסגרת ישיבתית ,של שיעורים והתוועדויות.

עם בשורת הגאולה
הרב ניר גבריאל על רקע פרוכת ארון הקודש בבית הכנסת

עיר מגוריו אז ,עם הרב עופר מיודובניק ,שהמליץ
לו על הפעילות בשכונה.

מחזירים עטרה ליושנה
התברר שבעבר פיארו את השכונה מספר
גדול של בתי כנסת ,שמשכו אליהם בקביעות
מתפללים רבים ,אלא שעם השנים הלכו
והתמעטו מספר המתפללים ונדרשה הייתה
התערבות של כוחות רעננים להפחת רוח חדשה
בחיים היהודיים.
"לאחר הכנות מתאימות ,שאלנו את הרבי
שליט"א מלך המשיח ,האם לצאת ולפעול
במקום .זאת בשעה ,שלא היו לנו מקורות מימון
או עזרה כלשהיא לפעילות .ונעננו בתשובה
מדהימה שדיברה על בית כנסת חב"ד בתל-
אביב ,שהתמעטו בו המתפללים ,ועד כמה חשוב
לעורר את התפילות בו מחדש...
יותר מזה לא היינו צריכים .עד היום מלווה אותי
המכתב ,והברכות שבו נותנות לי כח להמשיך
למרות הקשיים שאנו רואים מידי פעם.

במסגרת לימודית זו ,אנו מקיימים פעילות "על
הגג" ,מעל למבנה בית הכנסת ,מוזמן הקהל
הרחב ,לשיעורים והרצאות מיוחדות ,כמו גם
להתוועדויות המתקיימות מידי שבוע ביום
חמישי בערב .לא מחזה נדיר לראות צעירים עם
מכנסי ג'ינס ותסרוקות מגודלות ,מנגנים ניגוני
נשמה לאור הירח...
האוירה היחודית ,צוברת תאוצה ומקיפה כבר
קהל די רחב מתושבי השכונה ,השמחים לפגוש
אותנו בימי החול ,כמו בפעילות המיוחדת שאנו
מקיימים בימי חג ומועד ,כמו בחנוכה ,פורים,
ל"ג בעומר וכדומה.
דגלי המשיח המתנופפים
מעל מבני מרכזי הפעילות
בשכונה והכרזות הקודש "יחי
אדוננו" מסייעות לנו בפעילות,
כשהקהל מבקש ומקבל
ב"ה מידע אודות פעולותיו,
נבואותיו והשפעתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח.
חזית בית הכנסת
ב"ה זכינו לראות הרבה הצלחה,
למרות שהמלאכה רבה עוד לפנינו ,ניתן לציין
את ההתעוררות של הקהל למידע יהודי בצפיה
לגאולה האמיתית והשלימה".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

בלי קיצורים בחומש
כותב אודות הלימוד מקצורי החומש.
ומפורסמת הוראת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר
וכ"ק אביו אדמו"ר )מוהרש"ב(  . .בתוככי כל גדולי
ישראל ,באיסור מוחלט ,שמזה מובנת שעמדתי היא
אך ורק  -בשלילה מוחלטת.
ויהי רצון מהשם יתברך שיערה רוח ממרום על כל
עסקני החינוך דבני ישראל בכל מקום שהם ,כולל
גם העסקנים אודותם כותב ,להכיר האמת תורתנו
תורת אמת ,שאינה סובלת קיצורים ופשרות ,שהרי
תורה שלימה היא ,ויתחנכו כל אחד ואחת מבני
ישראל ,שאפילו נפש אחת עולם מלא היא ,על

טהרת הקדש ,להעמיד תלמידים אשר כל רואיהם
יכירום כי זרע ברך ה' המה.
)אגרות קודש ,מאגרת ז׳תטז(

לא לחפש סיבות לעיכוב
ולשאלתו במכתבו מדוע לא מצא את בת זוגו
עד-עתה  -הנה אין אתנו יודע עד מה דרכי בורא
עולם ומנהיגו ,וגם אין פלא כלל וכלל בדבר ,כי
"החקר אלקה תמצא" וכו' וכו' ואדרבה ההנהגה
כמו שכתוב "תמים תהיה" ובבטחון חזק בהשגחה
פרטית כמודגש בתורת מורנו הבעל שם טוב )אשר
השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו(,
מוסיפה ומרבה בברכת השם יתברך.

פותחים שנה של גאולה
עלוני הסברה ,עלונים לילדים ,עלוני נש"ק תש"ע ,גלויות ושלטי שנה טובה,
ברכון לארבעת המינים ,דוכנים חדשים לפעילות ,קופסאות נש"ק ועוד...

להזמנות :מרכז ההפצה ממש 077-5123-770 -

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

)מאגרת ז׳תכד(

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

