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ערב שבת קודש פרשת נח ,ה' מר-חשוון ה'תש"ע )(23.10.09

קבלת המלכות
ע"י העם בגלוי

עם שמיעת בשורת הגאולה ,חייבים לפרסם ולהכריז ,כי נמצאים כבר בימות המשיח וצריכים רק לקבל מלכותו.
ובלשונו הק׳ :״והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר הי׳ה ,כמו שכתוב ״מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו״
השבוע התבשרנו על בנייתה של הספינה המוזרה ביותר גישה אחרת .היה זה ערב מהפיכת סדום ועמורה ,כאשר
הקב"ה מגלה לאברהם את כוונתו .במסירות האופיינית
בעולם .תיבת עץ ענקית ללא חלונות ,מכוסה מלמעלה
לו מתחיל אברהם אבינו בלימוד סנגוריא לביטול הגזירה.
כאשר חללה הפנימי מחולק לשלוש קומות ולתאים
"האף תספה צדיק עם רשע" .אלא שגם כאן ,כאשר
בעלי גדלים שונים .מאה ועשרים שנה נמשכה בנייתה
של ה"ספינה" שנבנתה בעומק היבשה ,ללא כל אפשרות לא נמצאים בסדום אפילו עשרה צדיקים ,מסתתמים
טענותיו וסדום ועמורה נעשים למשל ולשנינה .מסירות
טבעית להעברתה לים או לנהר כלשהו...
קולות המשור ,הפטיש והאיזמיל משכו סקרנים מזדמנים נפש נעלית יותר ,מתגלית אצל משה רבינו .היה זה לאחר
כבר מתחילת הפרוייקט ,שמן הסתם לא חסכו בעקיצות חטא העגל ,כאשר הקב"ה מודיעו "הניחה לי ויחר אפי
בהם ואכלם" .משה רבינו מתעמת עם הגזירה האלוקית,
מכוונות כלפי היזם ,שרק לעיתים ניאות להסביר לקהל
תוך שהוא משליך את חייו מנגד באומרו "ועתה אם
המשועשע ,כי בקרוב
תשא חטאתם ואם אין
האיזור כולו יהא מוצף מים
קמפיין משיח ברחבי הארץ
מחני נא מספרך אשר
וכדאי להתחיל להשתנות
כתבת".
אולי ירחמו מן השמים..
בעוד ושלוש אירועים
הרבה דרכים יש לו לקב"ה
אלו דלעיל הינם עניין
להצלת מי שברצונו להציל,
של פורענות ,הנה בדורנו
העובדה שבחר דווקא
זכינו גם כן להודעה
התיבה
באופן של בניית
מקדימה על אירוע ענק
שנה,
120
בפומבי במשך
שאמור לשנות את פני
לנו
להורות
יש בה כדי
האנושות והעולם כולו,
ביותר,
משמעותי
עניין
אלא שהפעם מדובר בדבר
מלשון
היא
'תורה'
שהרי
החיובי ביותר שקיים:
הוראה.
הכרזתו הנבואית של הרבי
שליט"א מלך המשיח כי
מאה עשרים שנה
כבר הגיע זמן הגאולה
הזוהר הקדוש מציין ,כי גם בימים אלו עלה ברחבי הארץ קמפיין מיוחד בשלטי-חוצות לעידוד קיום האמיתית והשלימה.
לנח היה חלק במבול  -עד
הוראותיו של הרבי שליט״א מלך המשיח לברכה והצלחה
כמה שהדבר נשמע מוזר
מצאתי דוד עבדי
 לשם כך הוא מצטט אתמרגע שזכינו לשמוע את בשורת הגאולה הרי שאנו
הנביא ישעיהו הקורא למבול לא על שם הרשעים אלא
מחוייבים לפעול ובמלוא המרץ ,שהרי מרובה מדה
נשבעתי
דווקא על שם ה"צדיק"" ,כי מי נח זאת לי אשר
טובה ממדת פורעניות ,לפרסם ולהכריז גם בקרב אומות
עליך".
מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף
העולם ,כי אנו נמצאים כבר בימות המשיח וצריכים רק
להבנת האשמה זו ,מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח כי לקבל מלכותו .ובלשונו הק'" :והרי המינוי דדוד מלכא
העובדה שהידיעה על המבול נמסרה לנח מאה ועשרים
משיחא כבר הי'ה כמו שכתוב "מצאתי דוד עבדי בשמן
שנה !! קודם לכן ,הייתה אמורה להביא אותו לפעול
קדשי משחתיו" ,צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י
על בני דורו ,בין בתפילה ובין בנסיונות להניאם מדרכם
העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי".
הרעה .בפועל ,התמקד נח בבניית התיבה והסתפק
קבלת המלכות ,ע"י מימוש הוראותיו הקדושות ,כולל
במענה רק למי שהתעניין.
המתקבלות באמצעות האגרות-קודש ,קבלת המלכות
המודגשת ביותר בעת ה"קידוש לבנה" בה זועקים בני
עשרה דורות לאחר
ישראל "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן",
מכן ,מגלה אבי האומה
עד לסיום בהכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
הישראלית ,אברהם אבינו
לעולם ועד".

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
כתיבת ספר תורה
לקראת יום השנה ,איגוד בתי חב"ד
בהודו יחל בכתיבת ס"ת במהלך "כינוס
השלוחים" ב ,770-לזכות השלוחים
לבומבי הרב גבריאל נח ורעייתו רבקה
הולצברג ,ביום ראשון כ"ח מר חשוון.
הספר יאחד את השלוחים ,אנ"ש וציבור
המטיילים בעולם כולו .כל הרוצה להיות
שותף  -מוזמן ליצור קשר .בטלפונים -
ישראל ,073-2791492 :בארצות-הברית:
.773-6151791

התוועדות ברוכות הבאות
נשות הגאולה האמיתית והשלימה,
מזמינות את ציבור הנשים והבנות
להתוועדות מיוחדת לקבלת פני הבאות
מחודש תשרי אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שתתקיים אי"ה ביום רביעי
י' מרחשון ה'תש"ע ) (28.10.09בשעה
 8:30בערב ,ב "770"-בכפר חב"ד ,עם
הרב מרדכי רוטנשטיין .הנשים מוזמנות.

מרכז ברכות בפסגת זאב
בפסגת זאב שבירושלים נפתח ב"ה,
מרכז לכתיבה למלך המשיח ,באמצעות
האגרות קודש .המרכז פתוח בימים א'
וג' משעה  4אחה"צ עד  8בערב ,ובימים
ב' וד' משעה  1עד  4אחה"צ ,בכתובת:
רח' הארבעה  24דירה  18פיסגת זאב
מרכז .טלפון.050-875-9548 :

היכונו

לכנס ברוכים הבאים
נא לשמור על קדושת הגליון

"איש צדיק  . .בדורותיו"
על הפסוק "נח איש צדיק תמים היה
בדורותיו" ,נאמר בזוהר" :אבל בדורות אחרים
אינו נחשב לכלום ,כגון דורו של אברהם ודורו
של משה ודורו של דוד".
החידוש בזה שלמרות גדלותו וצדקתו של נח
אין עבודתו נחשבת לכלום לגבי דרגת עבודתם
של אברהם משה ודוד  -הוא ,משום שבעבודת
נח עצמו היתה מעין העבודה המיוחדת
שבשלשת דורות אלו ע"י הצדיקים הנ"ל.

דורו של משה ,דור מתן-תורה :החידוש
בהעבודה של דור זה הוא ,ש)לא רק שאין
העולם מפריע לעבודת האדם ,אלא להיפך(
שעבודת האדם פועלת בעולם קיומו וביסוסו,
וכמאמר רבותינו ז"ל על הפסוק "ארץ יראה
ושקטה" מתחלה יראה ולבסוף שקטה )שתנאי
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית" ,אם ישראל
מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני
מחזיר אתכם לתהו ובהו"( ,שלפני מתן-תורה
היתה הארץ )העולם( במצב של "יראה" ,ועל-
ידי שישראל קבלו את התורה " -שקטה".
וזהו השלב השני בעבודת האדם ,קיום העולם
ע"י התורה ,שע"י עבודתם של ישראל בלימוד
התורה וקיום המצות )האפשרי דוקא בעולם
הזה( ,פועלים קיום מציאותו של העולם.

ידי מלכות בית דוד היה גילוי מלכות הקב"ה
בעולם.
וזהו החידוש בדור דוד על דור משה ,שע"י
התורה ומצות קיום העולם הוא כמו שהוא,
וע"י גילוי המלכות נפעלת עליה בעולם,
והשלימות בזה תהיה ע"י "מלך מבית דוד" -
משיח צדקנו ,שאז תתגלה מלכותו של הקב"ה
בעולם כולו.

אצל כל אחד
מעין שלשת אופני עבודה אלו היו אצל נח
בתקופת המבול :א( בעבודתו בעצמו  -שהיא
בדוגמת אברהם .שלמרות שהדור היה בשפלות
ביותר  -בכל אופן נח לא נגרר אחרי הנהגתם.
ב( כך גם הייתה פעולותו בעולם )בדוגמת
פעולת מתן תורה( ,שעל ידו היתה הצלת כל
העולם כולו ,עד שהקב"ה נשבע ש"לא יכרת
כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול
לשחת הארץ".
ג( בתיבת נח היה ענין של עליה ושינוי בעולם,
כשכל הבהמות והחיות חיו בשלום ביניהם ,כפי
שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה.
והנה בענין זה יש הוראה בעבודת האדם )כמו
בכל דבר בתורה(.
וההוראה מכך לכל אחד :הדרך הרצויה היא
לא להגרר אחרי הסביבה ולא להתפעל ממנה,
ולעמוד בתוקף בעבודתו לקונו ,ולפעול בעולם
ע"י תורה ויתירה מזו לגלות מלכותו של
הקב"ה בעולם וכפי שיהיה בגאולה.

נגד העולם ,עם העולם
וביאור הדברים יובן ,בהבנת החידוש בעבודת
האדם שבשלשת דורות אלו ,שהם שלש שלבים
ודרגות בסדר העבודה:
בדורו של אברהם :על אברהם שהיה היהודי
הראשון ,נאמר "אחד היה אברהם" ,ש"כל
העולם כולו מעבר אחד והוא )אברהם( מעבר
אחד"  -כל העולם היו עובדי עבודה זרה
ו"אברהם עבד ונתחכם מאליו ועבד הקב"ה",
ועמד בתוקף נגד כל העולם ,וידע שכל העולם
טועים וכו'.
וזהו גם הענין היסודי והראשי בעבודת בני
ישראל המתחזקים בדבקותם בה' ועומדים
בתוקף בעבודתם  -נגד כל העולם המפריעים.

להעלות את כולם

דורו של דוד" :עיקר המלכות" היא מלכות
בית דוד ,שענינה הוא להמליך את הקב"ה על
העולם כולו .וכמו שהיה כפשוטו ,שע"י דוד
היה גמר כיבוש ארץ ישראל ,ועד למצב שכולו
מלכות תיכף בתחלתו כמו שהיה בימי שלמה,
שהאומות הביאו מתנות לשלמה  -שעל-

)משיחות ש״פ נח תשמ״ה ,תשמ״ט(

לוח השבת

פרשת נח
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:23
תל-אביב 4:37
4:28
חיפה
באר-שבע 4:41
לפי שעון קיץ:

ניו-יורק

מוצש"ק

5:34
5:36
5:35
5:37

6:45 5:47

 :‰¯ËÙ‰רני עקרה  -אמר מרחמך ה'
)(È - ‡ ,„ ‰ÈÚ˘È

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

נח
ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול
)בראשית ט ,יא(

מצינו שאמר לנח לא יהיה עוד מים
למבול ובא ישעיה ופירש שנשבע ,דכתיב:
"אשר נשבעתי וקיים דברי לעולם" ,שלש
שבועות שנשבע בפירוש לישראל על
אחת כמה-וכמה ,אלו הן "כן נשבעתי
מקצוף עליך ומגער בך וגו'" )ישעיה נד( זה
ראשונה ,והשניה "נשבע אדני ה' בקדשו
וגו'" )עמוס ד( ,והשלישית "נשבע ה' בימינו
ובזרוע עזו" )ישעיה סב(
בימינו זו תורה שנאמר "מימינו אש דת
למו" )דברים לג( ובזרוע עוזו אלו תפלין
שנאמר "ה' עוז לעמו יתן" )תהלים כט(,
"אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויביך
וגו'" בחצרות קדשי זו ירושלים ,ומה
נשבע שהוא בכבודו בונה אותה שנאמר

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 :

"בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס"
קמז(  ..אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא
רבש"ע לא כבר נבנית ירושלים וחרבה,
אמר להם על ידי עונותיכם חרבה וגליתם
מתוכה אבל לעתיד לבא אני בונה אותה
ואיני הורס אותה לעולם שנאמר "כי בנה
ה' ציון נראה בכבודו" )שם קב( .
)שם

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב דותן קורתי
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בראשל"צ

להולדת הבת החיילת בצבאות ה'
יהי רצון שתגדל
לתורה חופה ,ולמעשים טובים

)מדרש תנחומא(

את קשתי נתתי בענן

)בראשית ט ,יג(

עד למבול העולם היה בלתי מבורר,
ולכן אי היתה אפשרית היווצרות הקשת
המשתקפת דרך העננים.
לכן מסמלת הקשת גם את הגאולה
שתבוא בזכות התשובה וזיכוך החומר,
והיא אחד מסימני הגאולה ,כמובא בזוהר:
"כאשר תראה קשת בגוונים מאירים -
צפה לרגליו של המשיח" ,או אז תהיה
שלימות תהליך הזדככות העולם.

דבר מלך
˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜Ï ‰Î‰
ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ Ì˙‡ÈˆÈ
È„È ÏÚÂ ,˙Â¯ÈÁÏ ‰ÈÒÂ¯ È„Â‰È
˙ÂÂˆÓ ˙¯ÈÓ˘Ï Ì·Â¯È˜ ÍÎ
 ‰Î‰Â ‡Ó‚Â„Â ÔÈÚÓ ‰È‰,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· ˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜Ï
ÏÂ„‚ Ï‰˜" „ÂÚÈÈ‰ ÌÂÈ˜ÏÂ
,(Á ,‡Ï ‰ÈÓ¯È) ,"‰‰ Â·Â˘È
··."ÂÎÊ ÌÈÈÁ ‰ÈÓÚÂË" ˙ÈÁ
)˘(‡"˘˙'‰ ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ˙ÁÈ

)פניני גאולה(

ברכת מזל טוב

הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

למשפחת הרב יצחק גרוזמן

ניא

לבוא הבן הת' מנחם מענדל

ח

ומש

ת

הלים

ת

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

שליח ומנהל בית חב"ד בראשון לציון,
בקשרי השידוכין

עם ב"ג שפרה למש' הרב זאב פרידמן
יהא ביתם  -בנין עדי עד

נפלאות עכשיו

שיח חסידים
עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ,משפיע בישיבת חב"ד ראשל"צ

לשמוח בחודש חשון

"טוב לי  ..מאלפי זהב וכסף"

בשבת פרשת לך-לך ,ח' מרחשון ה'תשמ"א – התוועד הרבי מלך
המשיח שליט"א והתעכב על הפסוק האחרון שאומרים בהפטרה
של שמיני-עצרת )בחו"ל( – "וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב
על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו".
הרב גינזבורג התמיהה והשאלה בשיחה :מה קורה כאן?! מדוע "שמחים
וטובי לב"? על מה ולמה השמחה? "מניין הולכים ולאן הולכים?!"
"עוזבים את המלך ,עוזבים את בית-המקדש ,עוזבים את כל הקדושה
והאלקות שחווינו והרגשנו שם .ולאן הולכים? – 'לאהליהם' ,הבייתה!
למקום החולין ,למקום בו לא נמצאים בגלוי עם המלך ,עם בית המקדש,
עם המעמד של "הקהל" ,לעבוד קשה ,לחרוש ולזרוע ,להתעסק עם כל
העובדין דחול ,עם השור הפרה והחמור ,עם הכסף והכבוד ,עם כל הלכלוך
של העולם-הזה הגשמי והחומרי! מדוע אם כן 'שמחים וטובי לב'?! מה יש
כאן לשמוח?
והרבי מלך המשיח שליט"א מבאר" :לא עוזבים את המלך ,לא עוזבים את
בית-המקדש .לא עוזבים את כל הקדושה והאלקות שחווינו והרגשנו שם.
לא .לגמרי לא .להיפך .הולכים להביא את כל זה – לאוהליהם ,הביתה.
משום שזו תכלית הכוונה .כל הגילויים המופלאים ביותר הללו – של
המלך ,של בית-המקדש ,של תשרי – אינם אלא בכדי שאת כל זה נביא
ונכניס אל תוך תוכם של חיי החולין הפשוטים ,הביתה .להביא הבייתה,
ו"לחיות עם זה" בפנימיות – את המלך ,את בית-המקדש ,את כל החיות
וההתלהבות והשמחה ,את כל מה שקיבלנו בתשרי ב – "770"-ולהכניס זאת
לחיי היום-יום ,בהנהגה יום-יומית באופן ש"חיים עם הרבי" ובמיוחד ע"י
הנהגה כפי הוראות מלכנו משיחנו ,חדורים בכל ה"שטורעם" שקיבלנו כאן.
"אילו היהודים היו יוצאים מירושלים והולכים לטייל – אכן לא הייתה
סיבה שיילכו "שמחים וטובי לב" .אך כאשר היהודים יוצאים מירושלים
ומבית-המקדש לבתיהם ,בכוונה למלאות את השליחות האלוקית לעשות
מהדברים הגשמיים "דירה לו ית' בתחתונים" ,משכן ומקדש לה'" ...ושכנתי
בתוכם" לשון רבים – הרי זה יותר נעלה מה"ושכנתי בתוכו" לשון יחיד
בבית-המקדש כפשוטו ,שכן כאן פועל היהודי חידוש" ,כיתרון האור מן
החושך" ,שגם דבריו הגשמיים יהיו משכן ומקדש להקב"ה".
ואם הדברים עדיין לא הובנו ונקלטו ,המשיך ומיקד את הדברים יותר:
"ההוראה מהאמור לעיל :בבואנו מחודש תשרי עם כל ה'גילויים' שקשורים
בו ,אפשר לחשוב שכאשר החודש הסתיים וחוזרים הביתה ,ומתחילה
העבודה של "ויעקב הלך לדרכו" – זוהי ירידה גדולה מהמעמד ומצב שהי‘
בחודש תשרי ,ובמילא אין סיבה להיות בשמחה.
אומרים לו ,שאין זו ירידה ,אלא אדרבה – כעת מתחילה העבודה של
לעשות להקב"ה דירה בתחתונים ,שכל יהודי במקומו יעשה מדבריו הגשמיים
משכן ומקדש להקב"ה ,שעל זה נאמר "ושכנתי בתוכם".
ועל-ידי-זה – על היהודי לדעת – הוא עושה מחלקו בעולם קדושה,
עד לקדושה נעלית יותר מהקדושה שהייתה בחודש תשרי ,כיוון שכאן
מתווספת המעלה של "יתרון האור מן החושך" .ולכן עליו להיות בשמחה
– "בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים" .ועד שעליו להיות
בשמחה מעצם העניין שהוא זה שממלא את שליחותו של הקב"ה לעשות
לו דירה בתחתונים...
ומשום כך ,כאשר יוצאים מחודש תשרי ש"מרובה במועדות" ,עד שיוצאים
מ"ענייני הרגל" שמסתיימים בז' מרחשון ,ונכנסים ל"ימי המעשה" במשך כל
השנה ,ההתעסקות בעובדין דחול ,אזי לא רק שאל לו להמעיט מהשמחה
בה הי‘ שרוי בחודש תשרי ,ב"זמן שמחתנו" ובשמיני-עצרת ושמחת-תורה...
– אלא יתירה מזו :כיוון שכעת מתחילה העבודה של הפיכת עניני החול
ל"דירה" לו יתברך ,יש להוסיף יותר בשמחה ,מצד זה שזכה להיות שליח
של הקב"ה לעשות עבורו דירה בתחתונים ,בדוגמת "וילכו לאהליהם"
)שהסתיים בז' מרחשוון( שהיה באופן של "שמחים וטובי לב"".
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

כבר ניתנו לבני ישראל
ובנוגע לטענתם שאסור להתגרות באומות
 הרי  ..דובר כמה פעמים שכלל זה קאי רקבנוגע לשטחים שעדיין אינם נמצאים תחת בעלותם של
בני ישראל ,מה שאין כן בנוגע לשטחים שכבר ניתנו לבני
ישראל על ידי הקב"ה.
)כ"ד טבת תשמ"ב(

מספר הרב יעקב ברוכמן מפסגת
מיהרתי להגיב" :כן! אם הקב"ה
כשנתיים
זאב שבירושלים" :לפני
מחליט!" הוא השיב שהוא יעמוד
קיבלתי מכתב מעורך-דין ,שתוכנו:
בקשר מול עורך הדין של אחותי
הוגש צו ירושה על-שם אימי
ויברר את הפרטים.
המנוחה שנפטרה לפני כ 17-שנה.
יום לאחר מכן הוא מתקשר אלי:
בצו הירושה כתוב שאחותי ואני
"תשמע! יש פה המון כסף "...הוא
הננו היורשים.
מספר לי בהתרגשות רמזים שהבין
הצלחתי
לא
ולילה,
כל אותו ערב
מעורך הדין השני.
להבין במה מדובר ,ניסיתי לחשוב
החלטתי ,לצורך הענין ליטול
יחד עם רעייתי ,הלא אנו יודעים
הלוואה על סך חצי מהוצאותיה של
מזה שנים שהורי לא השאירו שום
אחותי ,יחד עם  2500ש"ח יצאתי
רכוש אחריהם ,מה יכול להיות
לביתה של אחותי.
שקרה לפתע?!
כחסיד חב"ד ,אני כבר יודע שלא
לצערי ,במשך שנים ארוכות הקשר
עושים צעד בלי ברכת הרבי
עם אחותי שתחי' היה "קר"
שליט"א מלך המשיח ,הוצאתי
בתחילה משום שהתנגדה לדרכי
מחיקי כרך ה' של אגרות קודש
טרם חזרתי בתשובה ,התנגדות שרק
)מהדורת כיס( והחלטתי לפתוח
גברה בעקבות התקרבותי ואורח
בשאלה בכמה כסף מדובר.
חיי כיום.
הספר נפתח לי בעמוד קפ"ט.
מאחר ולא הצלחתי להבין במה
באיגרת שנכתבה
מדובר ,הבנתי שהפעם
למישהו שאחיו ביקר
לא תהיה לנו ברירה,
אצלו וזקוק לעזרה
אלא לשתף פעולה.
רוחנית כדי להתקרב לה'.
התקשרתי אליה ,וכצפוי
הכותב טוען שאינו יכול
היא ענתה לי בקרירות
להשפיע על אחיו כי הוא
רבה.
אמור לקבל ממנו כסף,
הירושה?"
ענין
"מה
ואחיו לא ישמע לו ,הרבי
שאלתי .התברר כי
שליט"א מלך המשיח
בניגוד אלי ,היא דווקא
הרב יעקב ברוכמן
דוחה טענה זו וכותב:
אלא
ידעה במה מדובר,
"כיון שנמצא הוא ..עם
שהיא לא ששה לשתף אותי במידע:
אחיו שי' ..מחוייב הוא ..לקרב את
"פתיחת התיק עלתה לי  5000ש"ח.
לבו ולב כל בני ביתו של אחיו שי'
שלם חצי ואז תדע!" השיבה.
לעניני תורה ומצות ככל האפשרי..
"שתפי אותי! כמה יש? במה
וכל המשפיעים רוחניות ,שלפעמים
מדובר?" התעקשתי" .בשום אופן
קרובות ביותר מוכרחים הם לקבל
לא! רק אם תשלם  -תדע!" הייתה
השפעה בגשמיות ,דוקא מאלו
תשובתה.
המושפעים מהם"..
הנחתי שכנראה היא מצאה איזה
בשלב זה כבר הבנתי שמיליונים זה
מסמך של רכישת נכס מלפני שנים
לא הענין בסיפור הזה...
רבות ,ושכעת מוצע למכירה .הסבר
לפועל ,לאחר מספר פגישות,
אחר לענין הירושה הפתאומית ,לא
התברר כי מדובר במניה ישנה,
יכולתי למצוא.
ששויה מוערך כיום בכ15,000-
סכום הכסף הגדול אותו כבר ראיתי
ש"ח שאת רובו נאלצתי להוציא
בעיני רוחי ,רומם באחת את מצב
בפועל בסידורים משפטיים לקבלת
רוחי ,יחד עם רעייתי ,ישבנו במשך
הכסף....
לילה שלם ,תוך שהפעם אנו מרשים
אך את הרווח הגדול ראיתי ממקום
לעצמינו "לחלק" כספים למוסדות
אחר ,דווקא מכיוונה של משפחת
אחרים
הרלוונטיים ,פתיחת מוסדות
אחותי ,איתם לא היה לי כאמור,
שלדעתינו נחוצים וכו'.
שיג ושיח ,בפגישות ארוכות של
למחרת פניתי למכרי משכבר הימים,
ידע ואמונה שפתחו לבבות ואיפשרו
עורך דין במקצועו ושיתפתי אותו
להם לראשונה לשמוע על עניני
בסיפור .תגובתו הראשונית הייתה:
יהדות ,משיח וגאולה והעיקר
"מה אתה חושב? שככה נופל פתאום
 התקשרות לרבי שליט"א מלךכסף מהשמים?"
n
המשיח.

המשיח
משיח
כותבים למלך ה
כו תבים

עכשיו  -און ליין!
באתר:
www.igrot.com
בעברית ,רוסית או אנגלית!

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

חשוון פרק ליום

הל' שביתת יו"ט פרק ז.

הלכות ביאת המקדש פרק ח-ט .הלכות איסורי
מזבח ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.

פרק ח.

א' ז

פרק ה-ז.

ב' ח

הלכות מעשה הקרבנות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

הל' חמץ ומצה..
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב.

ג' ט

פרק ד-ו.

פרק ג.

פרק ז-ט.

פרק ד.

ו' ה
ש' ו

ד' י
ה' יא פרק י-יב.

פרק ה.

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"
שנה לאחרי הפיגוע הנורא בהודו ,ובבתי חב"ד
בהודו ,המונים כארבע-עשר מוקדים פעילים
מסכמים שנה של עשיה ברוכה ,בפעולות לזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה.
מאות אלפי מטיילים ,מצאו גם השנה את בתי
חב"ד פתוחים כתמיד ,עם לב רחב ופתוח ,נכון
לעזור ולסייע לכל יהודי בכל המצטרך.
לצד הפעילות ,הרי שבשנה האחרונה הוגברו
ע"י השלוחים שיחיו מאמצי האבטחה ,להגברת
תחושת הבטחון בקרב המטיילים המגיעים
לפקוד את הפעילות .במקומות רבים דרישות
רמת האבטחה הגיעו מצד אנשי המשטרה
המקומית שדרשו מבתי חב"ד למגן את עצמם
בהתאם לנהלים שבידיהם.

חששות בחג
במשך כל העת ,לא נראה היה דבר מה חריג ,עד
לשבועות האחרונים ,אז הוגברה באחת רמת
האבטחה סביב בתי חב"ד בערים פונה ופושקר.
השלוחים הרב בצלאל קופצ'יק והרב שמשון
גולדשטיין ,סיפרו שלפתע התקבלו אצלם
סימנים ובקשות מבכירי המשטרה להעלאת רמת
האבטחה ,בצורה מוגברת ,שלא ניתנה לה הסבר
בתחילה.
במהלך השבוע האחרון ,בפגישה שערכו בכירי
הצבא ההודי ,עם הרב בצלאל קופצ'יק חשפו
בפניו ממצאים מבהילים שהעידו על כוונה של
המחבלים הפקיסטנים ימ"ש לבצע פיגוע בבית
חב"ד שבניהולו )היל"ת( .מדובר על שיחות
טלפון והודעות טקסט שחשף המודיעין ההודי,
המעלות תכנונים מעשיים של המחבלים לשוב
על מעשי הטרור.
הפרשייה החלה בליל הושענא רבה ,אז הגיעו

כי ע"י הרבצת תורה בכלל והרבצת תורת
החסידות בפרט ,אשר על-ידי-זה אתהפכא
חשוכא לנהורא ,הרי כמו שפדה בשלום נפש
דוד כי ברבים ,גם אנשי אבשלום ,היו עמדו
 הרי כל אחד-ואחת יפדה נפשו בשלום ,ע"יכי ברבים ,המלאכים המשמרים את האדם ,יצר-
הטוב והיצר-הרע ,יהיו עמוד ,כי ע"י הנ"ל מגביר
יצר-הטוב על יצר-הרע וממתיק הגבורות ,ואז
גם יצר-הרע חוזר ונעשה שומר לפרי"...

שותפים בפעילות
האבטחה המוגברת בפתח בית חב״ד השבוע

אנשי משטרה חמושים לבית חב"ד וביקשו
לשמור על הכניסה למקום.

עידוד ממלך המשיח
עם חלוף השעות הוגברה האבטחה מסביב
לפתח בית חב"ד כשקצינים בכירים ביקשו מהרב
קופצ'יק הסברים ומידע על הפעילות המתוכננת
בימי חג שמחת תורה בבית חב"ד .מדבריהם
נודע לבסוף על המזימה האיומה ,שבחסדי שמים
לא יצאה אל הפועל.
הרב בצלאל קופצ'יק סיפר" :רעייתי הנמצאת
בימים אלו בניו יורק ,בבית חיינו ביקשה ברכה
עבור בתי חב"ד בהודו לאור ההתרעה הנ"ל,
תשובתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח
בחלק ד' עמוד שס"ח נסכה עידוד מיידי בליבנו:
"...וכמו אשר פדה בשלום נפש בעל השמחה
מפני כי ברבים היו עמדי בשביל רבים  -שהטיב
לרבים  -כן נזכה לקבלת וקליטת פדיה וגאולה
זו בפנימיותינו ,ע"י טוב הכפול  -טוב לשמים
וטוב לבריות.

נכון לעכשיו ממשיכה המשטרה בנוכחות
המוגברת סביב בית חב"ד בפונה ובאבטחת על
דרכי הכניסה לבית חב"ד .את הבית מקיפים
בכל שעות היממה עשרות שוטרים חמושים
ובעמדות תצפית אף הוצבו מקלעים .בנוסף
הותקנה מכונת בידוק של אמצעי מתכות וכל
הנכנסים בשערי בית חב"ד מתבקשים לעבור
בידוק קפדני של אמצעי
הביטחון .יחד עם זאת
הפעילות במקום נמשכת
כרגיל וישראלים רבים
ממשיכים לפקוד את בית
חב"ד.
מבית חב"ד בפונה מוסרים
כי למרות שהמשטרה היא
הרב קופצ׳יק
זאת שמחייבת את בית
חב"ד בהצבת שמירה ,הרי שהיא דורשת גם
השתתפות בחלק גדול מההוצאות של הצבת
עשרות שוטרים וחיילים במקום ,מה שמגיע
לסכום גדול ביותר .הרב קופצ'יק מבקש מכל
מי שהפעילות במקום יקרה לליבו ,להשתתף
בהוצאות הכבדות ,ולהיות שותף באבטחת
המקום .באתרwww.chabadindia.info :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

העיקר :מעשה בפועל
...בעיקר נעם לי לקרות על-דבר שיעוריו בקבוצת
נוער ההולכת ומתרבה בכמות ,ובודאי גם באיכות,
אף שכמובן זהו מסובך ביותר לראות בעיני בשר,
ותקותי חזקה ,אף שאינו מזכיר על-דבר-זה ,אשר
בביאורו י"ג העיקרים וכו'  -מנצל כל הזדמנות
לקשר הענינים עם מעשה בפועל ועוד יותר
 בהנוגע לחיי היום יומים ובפרט שכפסק-דיןהמשנה  -המעשה הוא העיקר ,שהוא לא רק חלק
בפני-עצמו אלא מוכרח לקיום כל הענין כולו ,ועיין
גם-כן אגרת-הקודש לרבנו הזקן סימן כ"א ,ומובן
גם-כן שהביטוי לעיל ,מנצל כל הזדמנות כולל גם
לראות ליצור הזדמנות ,כיון שהזדמנות הכללית,

זאת אומרת פגישתו עם הקבוצה מספיקה להעמיד
הדרישה להוראה בהלכות הצריכות בחיי היום
יומי...
)מאגרת ז׳סה(

החלטה למהר השידוך
..ג( בהנוגע לנשואין בכלל.
ידועה אחת העצות בזה ,שתחליט בתוקף המתאים
אשר לכשתנשא תנהג ביתה על יסודי התורה
והמצוה ,בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה,
שמירת שבת ואכילת כשר וכו' ,והשי"ת הרואה
ללבב אשר החליטה באמת ובתוקף וגם תעשה כן,
ימציא לה זיווגה המתאים לפני' בגשמיות וברוחניות
גם יחד.

הציבור הרחב מוזמן לכינוס ארצי

ב רו כי ם הב אי ם
מ בית ח יינו  - 770בית מ שיח

לקבלת פני האורחים ששבו מהשהות אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח  -חודש תשרי ה'תש"ע
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

)מאגרת ז׳עו(

שיתקיים אי"ה ביום ראשון ,כ"א חשון ה'תש"ע
) (8.11.09בשעה 6:30 :בערב,
ב"ויטראז' מרכז אירועים",
ברו ב
שי רה וזמרה
רח' האירוסים  ,6נס ציונה
במעמד :רבנים ,משפיעים שלוחים ואישי ציבור
והמוני בית ישראל  -אנשים ,נשים וטף
מקומות מיוחדים לנשים .הסעות מכל רחבי הארץ

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
טלפון03-658-4633 :

תוכנית
מיוחדת
לרגל שנת
...5770

פרטים יבואו...

