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הרבי שליט"א
משיח צדקנו

הד ֶמה הבאות לרפות ח״ו ,את ידי השלוחים ,יש בידנו רק עניין אחד :מילותיו
מול כל טענות ההגיון ושכלתנות ֶּ
הברורות של הרבי שליט״א מלך המשיח ,הקובעות כי אנו עומדים לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש
שאלת המשכיותה של מלכות דוד עדי הגאולה האמיתית
והשלימה.
ההמשך ידוע .בת שבע בעצת נתן הנביא ,באה לפני
המלך ודורשת את קיומה של שבועתו של דוד המלך כי
שלמה בנו ימלוך אחריו .דוד אכן נשבע כי שלמה הוא זה
שימלוך אחריו ומבטיח בזה את נצחיותה של מלכות דוד.
לשמע הדברים פורצות מפי בת שבע המילים ,שנעשו
ליסוד מוסד במילוי שליחות דורנו" :יחי אדוני המלך דוד
לעולם" .הראשונה שמכריזה "יחי".
בימים אלה מתקיים בניו יורק כינוס השלוחים העולמי,
כינוס הנפתח כמידי
צילום :אהרלה שנה בהתוועדות השבת
הארצי
צ
בכנס
של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ונמשך בימים
הסמוכים .המוני השלוחים
מכל קצווי תבל ,מתכנסים
לדון יחד במילוי השליחות
האחת והיחידה ,השליחות
העיקרית  -קבלת פני
משיח צדקנו  -הבאת
הגאולה אמיתית והשלימה
עכשיו ממש.

הייתה זו שעת דימדומים במלכות דוד .מצבו הבריאותי
של דוד המלך ,הלך והחמיר מיום ליום .חוסר וודאות ואי
בהירות בכל הנוגע לשלב שלאחרי .תחושת הסובבים
הייתה שזה עניין של ימים אחדים ,כאשר השאלה היא
רק  -מי יעלה אחריו?
מצער ,אך היו שדווקא ראו בזה הזדמנות למימוש תאוות
השלטון ,כך מסופר בהפטרת השבת .אדוניה בן חגית
שהיה אף הוא מבניו של דוד המלך ,והעריך כי מילות
המפתח כעת הם "קומבינות ותיחמונים" החליט לקבוע
עובדות בשטח .הוא מצרף אליו את יואב שר הצבא ואת
אביתר הכהן ומכריז על
החדש.
עצמו כעל המלך
שמחה מ770-
הצטרפות יואב למהפיכת
החצר כנגד דוד המלך,
מעלה תהיות רבות .מדובר
הרי בחייל מספר אחד
בצבא דוד ,מי שמסר את
נפשו למילוי הוראותיו של
דוד המלך במשך עשרות
שנים ,הנה דווקא ברגע
הקריטי בו הוא נדרש
להבטיח את נצחיותה של
מלכות דוד ולגלות את
קשר עצמותי
התבטלותו לדוד המלך,
הוא מתייצב בצד הלא-
קביעה זו כי עניינם
נכון .בדיוק אז חסרה אצלו
העיקרי של השלוחים
אלפים השתתפו השבוע בכינוס ברוכים הבאים .ריקודי השמחה במקום
ההתקשרות העצמותית
שאבו ועניינה העיקרי של עבודת
את הנוכחים לאוירת ״זמן שמחתנו״ ב) .770-כתבה נרחבת בעמוד האחורי(
שלמעלה מטעם ודעת.
השליחות זו הגאולה
חבל ורחמנות !
האמיתית והשלימה ,אינה פרי דמיון של מישהו אלא
נקבעה בבהירות בשיחתו הידועה של הרבי שליט"א מלך
נצחיות מלכות דוד
המשיח עצמו בכינוס השלוחים העולמי בשנת ה'תשנ"ב.
יום
עד
בעצמך
תאמין
אך כבר הורו לנו חז"ל :אל
חלפו מאז כמה שנים ,במהלכם מצאו השלוחים את
שהיה
גדול,
כהן
יוחנן
היא
הבולטת
מותך ,כשהדוגמה
עצמם בעיצומו של נסיון קשה ,בו עמדו רק מכוח
שמונים שנה בכהונה גדולה ובסוף ימיו ירד מדרך התורה ההתקשרות העצמותית למשלח ובאופן שלמעלה מטעם
והמצוות ונעשה צדוקי .נפילתו של יואב מהווה גם היא
הד ֶמה ומנהגו
ודעת .מול כל טענות ההגיון ושכלתנות ֶּ
המחשה ואות אזהרה של "אל תאמין בעצמך".
של עולם ,הבאות לרפות ח"ו ,את ידי השלוחים ,יש רק
עניין אחד :מילותיו הברורות של הרבי שליט"א מלך
מי שכן זוכה לעמוד בנסיון ,זו דווקא בת שבע אמו
המשיח ,הם הקובעות את המציאות "להיות מוכנים
של שלמה ,אשר חשה כי
בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש ...לבצע את
לאמיתו של דבר השאלה
השליחות המיוחדת של הזמן שלנו :קבלת פני משיח
מי ימלוך? אינה שאלה
צדקנו" ,מתוך שמחה וטוב לבב תיכף ומיד ממש.
של רווחים אישיים אלא

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
המחזמר הענק יוצא לדרך
"הרפתקאה בעיירה" זהו שמו של
"המחזמר החסידי החדש" בו יופיעו
על במה אחת גדולי השחקנים :מנחם
שרון ,יפתח לוזיה ,בצלאל המספר ועוד.
הבמאי :שחקן הטלויזיה דדו אלבחרי.
ההצגה כוללת שירים מקוריים וחדשים
וקטעי כוריאוגרפיה  -תנועות וריקוד
לפי קצב השירים .העלילה הסוערת
המרתקת והמצחיקה מעובדת על פי
סיפור חסידי אמיתי שאירע בתקופת
הרבי הצמח צדק .בעקבות ההצלחה של
שנה שעברה הוזמנו כבר מספר הופעות
להשנה .מספר ההופעות מוגבל .לאירועי
ענק בלבד .להזמנות.050-718-5093 :

כינוס השלוחים העולמי
בשבת זו ,יפתח ב 770-כינוס
השלוחים העולמי בהתוועדות של
הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 1:30
בצהריים .במהלך ימים אלו לומדים
ושומעים השלוחים על כלים מעשיים
בפעולות לקבלת פני משיח צדקנו.

עלוני פעילות חנוכה
לקראת חג החנוכה נערכים
במחלקת ההוצאה לאור שע"י האגודה
למען הגאולה להוצאה לאור של מגוון
עלונים להסברה לקהלים שונים על חג
החנוכה .לאור נסיון העבר ,מתבקשים
הפעילים להקדים את הזמנותיהם במרכז
ההפצה בטל'.077-5123-770 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

בנות ישראל בדרכה של רבקה
כאשר יצחק אבינו ביקש לבדוק את כלתו
המיועדת רבקה ,הוא בחן את הנהגותיה,
וכמו שמפרש רש"י את הפסוק "ויביאה יצחק
האהלה שרה אמו" "והרי היא שרה אמו,
כלומר :ונעשית דוגמת שרה אמו ,שכל זמן
ששרה קיימת  -היה נר דלוק מערב שבת
לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור
על האהל ,ומשמתה  -פסקו ,וכשבאת רבקה
 חזרו".לומדים אנו מכך שרבקה הדליקה נרות שבת
קודש גם לפני חתונתה שהרי "ויקח את
רבקה "...היה רק אחרי שהוא ראה אצלה "נר
דלוק מערב שבת לערב שבת".

ילדה בת שלש
יתירה מזאת ,לפי דעת רש"י ודברי חז"ל,
היתה רבקה בעת חתונתה בת שלש שנים ,גיל
שעדיין אין בו חיוב במצוות ,ובכל זאת היא
קיימה את מצוות הדלקת נרות שבת .וזה היה
הסימן העיקרי לדימויה של רבקה לאמו שרה
ולהחלטתו של יצחק לקחתה לאשה.
ברור שאברהם אבינו ,קיים את כל מצוות
התורה ,כולל אפילו מצוות חז"ל )כפי שכותב

שנים ,ועל פי דיני התורה חלו עליה רק
החיובים של ילדה קטנה.

רש"י ,תולדות כו ,א( .ומתוך זה מבינים אנו שהוא
קיים גם את הדין שבאם אין האשה מדליקה
נר בערב שבת ,מכל סיבה שהיא ,מוטלת חובה
זו על האיש .ויש להניח שלאחר פטירת שרה
הדליק אברהם )ויצחק( נר בערב שבת ,כך
שגם לולא הדלקתה של רבקה ,היה נר שבת
דלוק בבית .בכל זאת לא הסתפקה רבקה בכך,
והדליקה בעצמה ,למרות גילה הצעיר.

אור לשבוע ימים
ענין נפלא נוסף ניתן ללמוד מסיפור זה.
כאמור ,ודאי הוא שאברהם אבינו הדליק בכל
ערב שבת בעצמו נרות .והנה ,למרות שהתורה
כותבת עליו שהוא היה "בא בימים וה' ברך את
אברהם בכל" ,ובודאי הכוונה היא גם לרוחניות,
בכל זאת לא היה בהדלקתו את הפלא של "נר
דלוק מערב שבת לערב שבת" כפי שכתוב על
הדלקתה של רבקה )וקודם לזה אצל שרה(.
רואים אנו את הכח העצום הטמון במצוות
הדלקת נרות של ילדות יהודיות ,גם קטנות
ביותר ,בנות שלש ,שהדלקת הנרות על ידן
מאירה את הבית למשך כל השבוע.

כל אחת יכולה וצריכה

וכמו שאצל שרה ורבקה האירו הנרות בפועל
את הבית באור הנראה ,כן הוא ברוחניות הדבר,
שבזכות הדלקת הנרות של בנות ישראל מואר
הבית כולו במשך כל ימות השבוע.

מכך אנו למדים הוראה ברורה שלא רק בנות
מצוה לפני נישואיהן חייבות בהדלקת נרות,
אלא גם ילדות קטנות ,מגיל שלש ומעלה
)שאינן חייבות המצוות עדיין( ,אם הן כבר
מבינות קצת את משמעותה של הדלקת נרות
שבת ,יש לחנכם לקיום המצווה ,גם כאשר
האם מדליקה בבית נר.
אמנם רבקה הייתה נבונה הרבה יותר מילדה
אחרת בגיל זה ,וכפי שניתן לראות מסיפורו
של אליעזר ,שדייק בכל תנועה שראה אצלה,
אך למרות כל זאת לא הייתה בת יותר משלש

מכל האמור מובן גודל הזכות בהשתדלות שכל
ילדה יהודיה שהגיעה לגיל חינוך תדליק נרות
בכל ערב שבת קודש ויום טוב.
ועל ידי הדלקת נר שבת נזכה ,כנאמר בילקוט
שמעוני ,ל״נרות ציון״ שיראה לנו הקדוש-ברוך-
הוא בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה.
)עפ״י שיחת חיי שרה ,לקוטי שיחות טו(

לוח השבת

פרשת חיי שרה
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:05
תל-אביב 4:20
4:09
חיפה
באר-שבע 4:24
ניו-יורק 4:22

מוצש"ק

5:19
5:20
5:18
5:22
5:22

 :‰¯ËÙ‰והמלך דוד  -יחי אדוני המלך
דוד לעולם )(‡Ï ,‡ '‡ ÌÈÎÏÓ

˘·˙ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó

ÌÈ˜ÏÁ 9 ,'˜„ 15 ,12 ‰Ú˘ ,È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ :„ÏÂÓ‰
¯‡˘ ÈÚÈ·¯Â È˘ÈÏ˘ ÌÈÓÈ· ˘„ÂÁ

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

חיי שרה

ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם

ושמרו דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט
)בראשית יט ,יח(

"עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון"
)משלי לא( עוז והדר  -לבושה של תורה
ותשחק ליום אחרון  -אימתי היא
שוחקת? מתן שכרה לעתיד לבא.
ממי אתה למד  -מאברהם ,על ידי שכתוב
בו "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה" זכה
לזקנה "ואברהם זקן בא בימים" )שם ג(.
"אורך ימים בימינה בשמאלה עושר
וכבוד" אורך ימים בימינה  -לעתיד
לבוא" ,בשמאלה עושר וכבוד" בעולם
הזה ,אפילו שהוא בא להשמאיל לאדם
עושר וכבוד ,ממי אתה למד מאברהם ע"י
שכתוב בו "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט" זכה לזקנה " -ואברהם זקן".

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 :

)בראשית כה יב(

"ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם" ר'
חמא בר עוקבא ורבנן היו יושבין ומקשים
מה ראה הכתוב לייחס תולדותיו של
רשע כאן  . .אמר רבי לוי בשם ר' חמא
להודיעך בן כמה שנים נתברך זקנך "ואלה
שני חיי ישמעאל" מה ראה הכתוב לייחס
שניו של רשע כאן? על ידי שבא מקדקדה
של מדבר לגמול חסד לאביו "וישכנו
מחוילה וגו'"
כאן נאמר "נפל" ולהלן נאמר "ישכון",
אלא כל ימים שהיה אבינו אברהם קיים
 ישכון כיון שמת אבינו אברהם נפל עדשלא פשט ידו בבית המקדש ישכון ,כיון
שפשט בו ידו נפל .בעולם הזה ישכון,
אבל לעתיד לבא נפל.
)מדרש רבה(

)מדרש רבה(

השבת אבידה
במהלך הכנס הארצי ,נמצאו מספר
אבידות .המאבדים יוכלו לקבלם לפי
סימנים.
לפרטים נוספים:
האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה .03-658-4633 -

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
ÌÏÂÎÏ ÁÈ˘Ó ¯È·Ò‰Ï

‡Â·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÁÂÏ˘‰ ÒÂÈÎÓ...
ÏÎ „ˆÈÎ ˙Â·ÂË ˙ÂËÏÁ‰ ‡È·‰ÏÂ
˘ÔÈÎ‰ÏÂ ÂÓˆÚ· ÔÂÎ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÁÈÏ
‡˙ Â¯ÈÚ·Â ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ„Â‰È‰ ÏÎ
È"Ú ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ÈÙ ˙Ï·˜Ï 'ÂÎÂ
˘,ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‡Â‰
‰¯Â˙·Â ·˙Î·˘ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ
˘·ÏÎ Ïˆ‡ Ï·˜˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ,‰Ù-ÏÚ
‡ÏÏÂÎ ,Â˙·‰Â ÂÏÎ˘ ÈÙÏ „Á‡Â „Á
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ברכת מזל טוב
לר' אברהם ומיכל שיחיו בן שמעון
להולדת הבת
החיילת בצבאות ה'
אמונה מרים שתחי'

יזכו לגדלה לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

שיח חסידים

נפלאות עכשיו

עם הרב ח .לוי יצחק גינזבורג ,משפיע ישיבת חב"ד בראשל"צ

לעולם לא מאוחר

צילום :אהרלה

השליחות של כל אחד

כשעומדים בפתחו של "כינוס השלוחים העולמי" ,כאשר
שלוחי מלך המשיח מכל קצווי תבל מתאספים ומתכנסים כדי
לחזק ולעודד זה את זה ,בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו
יאמר חזק"; כדי להתייעץ ולהידבר יחדיו כיצד למלא טוב יותר
הרב גינזבורג ומוצלח יותר את השליחות המיוחדת שהטיל הרבי מלך המשיח
שליט"א על כל אחד ואחת מדור זה ,ובמיוחד על אלו שזכו ונבחרו מתוך עם
ישראל גופא להיות שלוחים של נשיא דורנו  -שכל עבודתם ,בכל המעת-
לעת כולו ,מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת
המעיינות חוצה ובהבאת הגאולה,
 אי אפשר שלא לחזור שוב ושוב על ההוראה שזכינו לשמוע מהרבישליט"א מלך המשיח בשיחתו שנאמרה בקשר לכינוס השלוחים העולמי
 בשבת פרשת חיי-שרה תשנ"ב )ובימים הסמוכים לה(,כאשר הוא מדגיש שה"להביא לימות המשיח" אינו רק פרט בשליחות ואינו
כלל בשליחות ואפילו לא רק עיקר השליחות  -אלא זהו הדבר היחיד ,וזאת
תוך הדגשה מפורשת על זהותו של המשיח )שיחת ש"פ חיי-שרה הנ"ל(:
"על-פי הידוע שבכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות
משיח לישראל  ...כ"ק מו"ח אדמו"ר ,השליח היחיד שבדורנו והמשיח היחיד
שבדורנו ]=מילים אלו נוספו בכתב-יד-קודשו![  ...מתחיל להתקיים ה"שלח
נא ביד תשלח" ,השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר .ומזה מובן שהדבר היחיד
שנשאר בעבודת השליחות הוא  -לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש
כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות ...
]ולכן[ כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת
המעיינות חוצה ,צריכים להיות חדורים בנקודה זו  -כיצד זה מוליך לקבלת
משיח צדקנו  ...כל עניני העבודה )בכל ימי חייך ,ובכל יום עצמו  -בכל
פרטי ושעות היום( צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח"  ...לא
רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח" אלא כל ימות המשיח גם השלימות
של "משיח ודאי" וכו'".
ובסוף שיחת ש"פ וירא" :כל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח
וגאולה ,כולל גם באכילתו ובשתייתו ,שמשתוקק לסעודה דלויתן ושור הבר
ויין המשומר ,ובמילא ,טוען להקב"ה שאינו יכול לקיים המצווה ד"ואכלת
ושבעת וברכת" לאמיתתה עד שהקב"ה יושיבנו על שולחנו להסעודה
דלעתיד לבוא".
 זהו הא' ,הדבר הראשון שעלינו לדעת .זהו הב' ,הדבר השני שעלינולדעת .זהו הג' ,הדבר השלישי שעלינו לדעת ,עד הדבר האחרון והסופי
 "אמת" ,שהיא ראש כל האותיות )"א"( ,אמצע כל האותיות )"מ"( וסוףכל האותיות )"ת"(.
זו הנקודה ,זהו הענין ,זו המטרה ,זוהי השליחות וזהו הדבר היחיד  -אומר
הרבי מלך המשיח שליט"א  -שנשאר לנו לעשות!

שיראו רק משיח

מובן ופשוט שאין זאת אומרת ח"ו שצריך להפסיק איזה שהוא עניין.
ההפך הוא הנכון .הרבי שליט"א מלך המשיח לא מפסיק לדרוש ולתבוע
מאתנו עבודה מאומצת בכל הפרטים ופרטי-הפרטים .החל מהעבודה עם
עצמו בלימוד והבנה וידיעה ויגיעה והתבוננות ,ולעשות זאת באמת וכו'.
ובוודאי בעבודה עם הזולת בהפצת המעיינות חוצה ,בכל המבצעים ובכל
פרטי ועניני התורה ומצוותיה ודרכי החסידות ,עד הפרטים הקטנים ביותר.
אלא שעתה דורש הרבי שליט"א מלך המשיח ותובע שכל זה לא יכול
להיות באותו אופן כמו שהיה פעם .עתה צריכים להיות כל כך חדורים
ומלאים במשיח וגאולה ,עד שכשמסתכלים עליו לא רואים שום דבר -
רואים רק משיח וגאולה.

אלפים משלוחי הרבי שליט"א
שיודע בוודאות מה טוב לך והיכן,
מתכנסים בימים אלו ,ב,770-
זה רק הרבי שליט"א מלך המשיח.
מרכז חב"ד העולמי בניו יורק,
ולכן נכון ביותר לכתוב ולבקש
לכינוס השנתי המתקיים מידי שנה
את ברכתו הק' באמצעות האגרות
בתאריכים אלו.
קודש".
חב"ד
מוקדי
על
כולם,
כיום ,יודעים
לאחר שהיא קיבלה על עצמה
והדרכה
עצה
לקבלת
והאפשרות
החלטה טובה ,הוא העלה את
כמו גם ברכה וישועה בכל המצטרך.
בקשתה על הכתב ,ולאחר הכרזת
דומה כי אין שליח שבאמתחתו
"יחי אדוננו" הכניס את המכתב
מספר סיפורי מופת מדהימים,
לתוך אחד מכרכי האגרות קודש
שאירעו בשנים האחרונות ,לאנשים
שעמדו על השולחן.
שונים שנעזרו בו לכתיבה לרבי
התשובה עסקה בהדרכת זוג צעיר
שליט"א מלך המשיח ,באמצעות
שלאחר חתונתם התלבטו בדבר
האגרות קודש.
מיקום דירתם והרבי שליט"א מלך
דווקא על רקע כזה ,זה המקום
המשיח מכוון ומייעץ לרכוש דירה
לשמוע אחד מסיפורים אלו ,כפי
בסביבה דתית ובכלל יש בנושא
שאירעו אצל בני הזוג הרב הרצל
חשיבות מרובה לשאול את דעת
וזוגתו חגית בורוכוב מרחובות.
האשה ,ולשמוע בעצתה...
משפחת בורוכוב לא הסתפקה
"את שומעת?!  ...יש כאן התייחסות
בפונים בדרך אגב למוקדי חב"ד,
מפורשת לחתונה וגם לשלב הבא
אלא הקימה לפני
קביעת מקום המגורים!
מספר שנים ,את
את העידוד שפשט בה,
"מרכז האגרות קודש",
ניתן היה לחוש גם מעבר
באמצעותו מקבלים
לקו הטלפון.
אלפים מידי חודש את
הברכה.
מועד הטיסה התקרב.
יום לפני הטיסה הכירו
מרת חגית בורוכוב
לה אדם נחמד כאשר
מנהלת המקום מספרת
השניים מסכמים כי עם
על שרשרת הברכות
הרב הרצל בורוכוב
חזרתה מהטיסה יחדשו
שאירעה לאחת הפונות:
את הקשר...
"כמו רבים אחרים ,הגיעה גם
ואכן מיד עם חזרתה חודש הקשר
גיבורת הסיפור לאתר האגרות קודש
כשבמקביל היא מחדשת את
של המרכז לאגרות קודש ,וכתבה
הקשר עם משפ' בורוכוב .וכך
בקשה ברכה .בהמשך ,היא יצרה
מצאו השניים את עצמם מתחזקים
איתנו קשר טלפוני וביקשה לשוחח
לקראת חתונתם שהתקיימה
עם אחד הפעילים ,בהשגחה פרטית
חודשים מועטים לאחר מכן.
בעלי ,היה במקום ושוחח עימה.
שנה חלפה ,ועדיין לא התברכו הזוג
מצוקתה זעקה בעד עצמה ,התברר
בפרי בטן ,צערם ויותר מכך לחצם
כי הבחורה הינה כבר בגיל  47ועדיין
היה ברור ...האשה פנתה אלינו שוב
לא מצאה את זיווגה .פנייתה למוקד
ובעלי שקיבל את השיחה וכתב
הברכות הייתה לקבל את הברכה
עימה את הבקשה הציע לה הפעם
למציאת חתן ולהקמה בקרוב של
לקבל על עצמה את אמירת שיעור
בית נאמן בישראל ,כששאיפתה
התהילים היומי.
ותפילתה הייתה בעתיד להביא לדור
ישרים יבורך.
מכתב התשובה הכיל בשורות
טובות ואכן מספר חודשים לאחר
"אני מאוד מאוכזבת ממצבי ,אמרה,
מכן כבר התבשרו בבשורה הטובה
"ולכן עלה בדעתי לטוס לארה"ב
וכפולה ,התברר כי יש להם תאומים
ולנסות שם את מזלי .הטיסה שלי
ואכן לפני חודשיים ביום ה' בתשרי
בתוך ימים אחדים והיות וראיתי
תש"ע נולדו התאומים בן ובת
באתר שלכם שניתן לשאול ולקבל
בשעה-טובה ומוצלחת.
תשובה ,אז זה מה שברצוני לבקש
כעת".
ויזכו לגדלם לתורה חופה ולמעשים
טובים ולגאולה האמיתית והשלימה
בעלי מיהר לענות שלמרות
n
תיכף ומיד ממש.
שבדבריה יש טעם ,עם כל זאת" ,מי

התודה והברכה!

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

ניתנו לישראל מהקב"ה
ישנו הענין של "שלימות הארץ" ביחס
לחלקי ארץ ישראל שניתנו כבר לבני ישראל
על ידי הקב"ה ,בפרי שנתינתם לבני ישראל היתה מתוך
ניסים גלויים...

)ו' תשרי תשמ"ג(

לכל המשתתפים והמסייעים להצלחת
הכנס הארצי כ"א חשון בויטראז' נס ציונה
הרב אבנר שלוש ,הרב משה מורדי ,הרב עמית אטדגי ,הרב
ראובן שאער ,הרב בנימן עקיבא ,הרב אריה לוי ,הרב אברהם
בן-שמעון ,הרב יצחק רחימי ,הרב חיים ציק ,הרב מנחם רווה,
הרב בנצי פרישמן ,הת' יוסף יצחק לוין ,הת' אברהם זילברמן

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

חשוון פרק ליום

ו' כו הלכות מעילה .פרק ב-ד.

הל' שקלים .פרק ג.

ש' כז פרק ה-ז.

פרק ד.

הל' קדוש החדש..
א' כח פרק ח .לך אזבח וגו' .ספר הקרבנות והוא ספר
תשיעי ..הלכות קרבן פסח ..בפרקים אלו .פרק א-ב .בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב.
ב' כט פרק ג-ה.
ג' ל

פרק ו-ח.

ד' א

פרק ט-י .הלכות חגיגה ..בפרקים אלו .פרק א.

פרק ד.

ה' ב

פרק ב-ג .הלכות בכורות ..בפרקים אלו .פרק א.

פרק ה.

פרק ג.

ממשיכים את  770לחיים הפרטיים
אלפי אנשים נשים וטף ,חסידי חב"ד ומקורבים
השתתפו השבוע ביום ראשון ,כ"א חשון בכינוס
וההתוועדות הארצית שאורגנה ע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה ,לרגל כ"ף
חשון בסימן "קבלת פנים" לאורחים ששבו
מחודש החגים ב.770-
סימנה של השנה המתאפיינת במספר  ,770באה
לידי ביטוי בדגש מיוחד לאורך כל הערב ,כאשר
תוכניה מיוחדת של נואמים לצד אוירה של 770
שאבו את הקהל הרחב לתוך רוח של פעילות
להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.
לאורך צידי אולמי ויטראז' ,שנחצו לגברים
ולנשים ,ניצבו דוכני המכירות של יריד משיח
וגאולה שהפתיע במגוון רב של יבול חדש
בתחום הפצת בשורת הגאולה ,כאשר לאורך כל
הערב פונה הקהל לרכוש את המוצרים.

חלק מהקהל על רקע בימת הכבוד

האות לריקודי "יחי אדוננו" שהרימו את כולם
ממקומם .איש לא נותר לשבת לאורך מחרוזת
השירים עם הזמר יהודה ישראלוביץ.

״תומכי תמימים״ במקום

חיות ושמחה מ770-

לאחר תפילת ערבית ,פתח המנחה ,הרב שניאור
זלמן חביב ,מנהל בית חב"ד ברמת אביב ג'
במילות פתיחה תוך שהכסאות הרבים מתמלאים
ע"י ההמונים שהגיעו במערך הסעות מכל רחבי
הארץ .במקביל תפסו את מקומם על הבמה
הרבנים והמשפיעים.
את פרק התהילים של הרבי שליט"א מלך
המשיח הקריא הרב משה מורדי מנס ציונה.
אחריו דיבר במעין מילות הקדמה הרב חיים פוזן
מצפת ,על הנסיעה לבית חיינו בחודש החגים.
הקהל נעמד על רגליו למעמד ההזמנה המרטיטה
לרבי שליט"א מלך המשיח להשתתף עם הקהל
האדיר בכינוס.
תזמורת שלאגר בראשות ר' אלי דגני המלווה
את קטעי השמחה לאורך הערב כולו ,נותנת את

כעת עלו חיילי צבאות ה' לאמירת י"ב הפסוקים.
כשלאחריהם הוזמן הרב שניאור שניאורסון
שליח בשכונת רמת אביב ג' לחזור מתורתו של
בעל יום ההולדת אדמו"ר הרש"ב.
המנחה מציין את בקשת הרבי שליט"א מלך
המשיח להיכנס ביום כ"ף מרחשון וגם לאחריו,
לתומכי תמימים או מעין ודוגמת תומכי תמימים
כגון בית חב"ד ולעשות שם פעולות טובות
בכל ג' הקווין :תורה ,תפילה וגמ"ח )צדקה(.
כאן הכריז המנחה כי הוחלט להפוך את המקום
לתומכי תמימים כאשר בעצם קיומו של הכינוס
כאן ,פועלים במקום שיהיה בדוגמת תומכי
תמימים ובקו התורה  -ללמוד עניין מתורתו של
בעל יום ההולדת כ' מרחשון אדמו"ר הרש"ב.
הרב אלעזר קעניג משפיע ישיבת וקהילת חב"ד
בנצרת עילית דיבר ברגש רב אודות משמעות

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

אין חצאים בחינוך
..עד עתה נתעכבתי להעיר על הבא לקמן ,אבל אינני
רואה רשות לעצמי להשתמט מלכתוב עתה על דבר
זה ,והוא במכתבו הקודם הזכיר כמו בדרך-אגב אשר
בנו שי' לומד במוסד פלוני.
 והנה אף כי אין מוכרים לי תנאי הלימוד במוסדשמזכיר ,הנה בודאי כפתגם הידוע ,צו גוט קען
מען שטענדיג צוגעבען ,והרי כמה מוסדות חינוך
בגיל שלו בארץ הקודש תבנה ותכונן ששם לומדים
רק לימודי קדש חדורים ביראת שמים ,ובהם
גם כאלו שחדורים גם אהבת השם ,זאת אומרת
חסידותיים ,ולכאורה הרי כל עסקן בשטח החינוך
עליו לכל לראש להראות דוגמא ,שאין להסתפק

בחינוך לחצאין ולשליש וכו' ,ובפרט בהביא בחשבון
השפעת הרחוב וכו' ודי-למבין ,והוא על-דרך
החילוק בדין בין טופח על-מנת להטפיח לטופח
סתם.
)מאגרת ז׳קכה(

יהדות ברדיו
כותב על דבר הפצת מעיינות חב"ד על גלי הרדיו
בארץ הקודש ,תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו.
תקותי חזקה שכבודו וחבריו שי' לא יסתפקו
בהישגי העבר כי בעניני תורה וקדושה הצווי הוא
להעלות בקדש ,וכמובן שתמיד יש מקום להעדפה
ולרבוי בעניני קדושה וטוב הקשורים בהקב"ה שהוא
אין סופי ובלי גבולי ורוצה שהאדם ופעולותיו יהיו
בצלמו ודמותו.

קדמי ביטוחים
סוכנות הביטוח שלנו –כל ענפי הביטוח
ביטוח רכב
ביטוח עסק
ביטוח משכנתא

ביטוח דירה
ביטוח חיים
ביטוח בריאות

מתקשרים ומרוויחים

מחיר ושרות והעיקר בבית

הרב קדמי בעל הסוכנות אצל הבעש"ט במז'בוז

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

03-501-7702

רב קווי

.

)מאגרת ז׳קכב(

המושג "תומכי תמימים" ופעולת הרבי שליט"א
מלך המשיח בריפויו של הדור לצד הדרישה
הבלתי מתפשרת של כולם" :רבי תתגלה".
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת
חב"ד ראשון לציון ,העלה על נס את הנסיעה
ל" "770ובמיוחד את חשיבות עניין ה"קבוצה".
כעת הגיע הזמן שוב לשירה וריקודים שהעבירו
באחת את אלפי המשתתפים לאוירה המיוחדת
של " "770והשמחה השוררת בימי זמן שמחתנו
במקום הקדוש ,בניצוח תזמורת שלאגר.
הרב שלמה פראנק ,חבר לשכת הרבנות בעכו,
העלה את נושא שלימות הארץ .בשיחותיו
הקדושות מציין הרבי שליט"א מלך המשיח את
הסכנה הגדולה שבעצם הדיבורים ניהול המו"מ
עם הערבים ,כאשר לצערנו גם בימים אלה
ממשיכה הממשלה לדבר עמם ועל כך חייבים
למחות.

כל אחד יכול

לקראת סיום עלו שלשה דוברים צעירים,
שהעבירו כל אחד בתחומו את " "770בחיים
האישיים:
הרב חיים ציק מבת-ים ,סיפר את חוויותיו
מהנסיעה ל" ."770הרב צחי קדמי ,הראה שכולם
יכולים ונוסעים ,גם בעלי עסקים יכולים
להרשות לעצמם להשתחרר ממגבלות הדמה
ולנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח והרב נס
כרמון שהחליט לבנות את חזית ביתו כ"."770
לסיום דיבר הרב שלום קרויטורו על הספר
החדש שהוציא לאור בימים אלו " -נבואה
בימינו".
הקהל עוזב את המקום לצלילי התזמורת
המרקידה "כי בשמחה תצאו" ומחרוזת ניגונים.

