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מחאת החיילים
תופסת תאוצה

האירוע מתרחש בכניסה לחודש גאולתו של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך ,עליו נפסק בבית דין של
מעלה :אשר ״הנה בכל עניין של תורה ,יראת שמים ומדות טובות תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה״
הפולטי-אנוכי ,על פני הצלת חייהם של יהודים .החל
סנונית אחת אולי לא מבשרת את האביב ,אבל שני
חיילים שמניפים שלט "גדוד שמשון לא מפנים את
מרה"מ שכיהנה ערב מלחמת יום הכיפורים ,שהודתה כי
חומש" ,בטקס סיום הטירונות מול אלפי המשתתפים
לא השיקול הצבאי עמד בפניה בהחלטה שלא לפתוח
בכותל ,בעידוד שאר חיילי הגדוד ,בהחלט מבשרים את
במכת מנע ולא לגייס את המילואים ערב יוה"כ ,אלא
תחילתו של השינוי .את ההמשך ניתן היה לראות כבר
השיקול התדמיתי .כמו גם אצל מקבלי ההחלטה על
השבוע ,באירוע מחאה נוסף ,והפעם בגדוד נחשון.
הסכמי אוסולו הארורים ,הקמת הרש"פ  -מדינת
מעשה מחאה שבא על רקע הריסת בתים בישוב נגוהות המחבלים הגדולה בעולם.
בדרום הר חברון .הרס מוחלט של בתי מגורים בתוכם
כך גם בפשע ההתנתקות .לא שיקול צבאי והצלת חיי
דרו משפחות עם ילדיהם ,כאשר חיילי גדוד נחשון
אדם ,עמדו מאחורי ההחלטה האכזרית של עקירת
בחטיבת כפיר נדרשו לסייע במשימה הנלוזה .מספר
אלפי משפחות יהודיות ועשרות ישובים יהודים פורחים
מכי"ם )מפקדי כיתות(
בחבל עזה ומסירת
את
שלא יכלו לשאת יותר
אדמותיהם לידי המחבלים
המחאה מתפשטת
העוול והבזיון ,עלו בבוקר
הפלסטינים המשתמשים
יום שני השבוע ,לגג מבנה
באדמות אלו כבסיסי
בבסיס הצבאי אדוריים
טירור וירי ארטילרי על
ונשאו
שבדרום הר חברון,
ישובי הנגב המערבי.
שלט שעליו נכתב "נחשון
לא שיקול צבאי בטחוני
גם לא מגרשים".
הביא להחלטה ליציאה
למבצע "עופרת יצוקה"
נקודת היהדות
וגם לא להחלטה על
חיילי נחשון הגיבו בהנפת
הפסקתו ,מבלי שצבא
השלט למרות שידעו כי
המחבלים ברצועה
קודמיהם נידונו למחבוש.
הושמד .היו אלו שיקולים
חיילי נחשון מחו ,למרות
פוליטיים ותדמיתיים נטו
הנסיון שנעשה ע"י אישים
ומהסוג השפל ביותר.
פוליטיים שונים ובגיבוי
גם ביחידת נחשון שנשלחו השבוע לסייע במעגל החיצוני של הריסת מאחז,
התקשורת להכפיש את
החליטו להביא את מחאתם והניפו שלט ״נחשון גם לא מגרשים״ .ידם על העליונה
מחאת חבריהם בכותל.
בהזדמנויות רבות דיבר
תגובתם של חיילי גדוד
הרבי שליט"א מלך המשיח ,על חובת המחאה כנגד
שמשון ושל גדוד נחשון ,הינה תגובה בריאה של גוף
הויתורים בארץ ישראל ,באשר מהלכים אלה מהווים
המתחיל להתאושש .נקודת היהדות החלה להתעורר.
סכנת נפשת ,ח"ו ,ומנוגדים להלכה ברורה בשולחן-
הנסיון לתלות 'בוקי סריקי' באותם חיילים אמיתיים
ואמיצים ,אינו אלא נסיון נואל של התקשורת להסיט את ערוך סימן שכ"ט .ועל כך יבורכו חיילי שמשון ,נחשון
וכל הבאים בעקבותיהם .העובדה שאירוע זה מתרחש
מוקד הדיון מהבעיה המהותית אל התחום המשמעתי.
בכניסתנו לחודש כסלו ,חודש הניסים והגאולה ,החודש
את הסיסמאות "לא להכניס את הפוליטיקה לצה"ל"
בו חל חג גאולתו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן
ודומיהם ,יש לשנן לראשי הממשלות וחבריהם ולא
ערוך ,עליו נפסק בבית דין של מעלה" :אשר בגלל
לחיילי צה"ל .מי שהפך את צה"ל מצבא ההגנה של העם המסירות נפש של כ"ק אדמו"ר הזקן על תורת החסידות,
היהודי ,לצבא הלוחם כנגד הנה בכל עניין של תורה ,יראת שמים ומדות טובות
בני עמו ,אלו הם בדיוק
תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה" ,עדי
אותם ראשי הממשלות
הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך
שהעדיפו את החישוב
המשיח בקרוב ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
חג הגאולה
בימי חמישי ושישי השבוע ,יצויינו
התאריכים ט' ו-י' כסלו ,יום ט' הוא יום
הולדתו ופטירתו של אדמו"ר האמצעי
)השני( מליובאוויטש ,רבי דובער,
ולמחרת את יום חג הגאולה בו יצא
מהכלא הצארי ברוסיה .במוקדי חב"ד
יערכו אי"ה התוועדויות חסידיות לציון
הימים.

מחממים את החורף
במחלקת ההוצאה לאור וההפקות
שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,הדפיסו בשבוע האחרון
מהדורה נוספת לעלוני נרות שבת קודש
)נש"ק( ,המיועדים לחלוקה לנשי ובנות
ישראל .העלונים כוללים את קריאת
הרבי שליט"א מלך המשיח להדלקת
הנרות והזמנים לשנת תש"ע .להזמנות:
מרכז ההפצה ממש .077-5123-770 -

לקראת מבצע חנוכה
שלטים ,עלונים מגוונים ,חנוכיות
בשלל גוונים וגדלים ,פוסטרים ועוד ,אלו
רק חלק מההפקות החדשות שיוצאות
השנה לקראת פעילות מוקדי חב"ד לחג
החנוכה הקרוב .המבצע שיביא את אור
החג לכל יהודי יתנהל תחת הסיסמא
"להאיר את העולם באור הגאולה".
חידוש מיוחד השנה :חנוכיות ענק
למרכזי הערים .להזמנות :ממש  -מרכז
ההפצה.077-5123-770 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

המרמה של יעקב...
פרשתינו מביאה את הסיפור אודות ברכת
יצחק אבינו לבנו יעקב ,כאשר זה נטלם במרמה
כשאביו חושב שהברכה ניתנת לעשיו ,ולמעשה
יעקב קיבל את הברכות.
באחד ממאמרי החסידות )ד"ה ויאמר וגו' ישראל
יהיה שמך תרצ"ד( מוסבר משום מה היה צורך
דוקא להזדקק למרמה לשם קבלת הברכות
ליעקב  -לפי שהענינים באו לידי מצב זה
שהברכות נמצאות בידי הקליפות על-ידי
מרמה ,ניצוצות הקדושה נפלו למטה על-ידי
חטא עץ הדעת שנעשה ע"י הנחש עליו נאמר:
"והנחש היה ערום גו'" )בראשית ג ,א( ,ולכן צורת
"לקיחתם בחזרה" צריכה להיות גם כן במרמה,
ככתוב" :עם עקש תתפתל" )תהלים יח ,כז(.

קללת האם

שהיא נוטלת על עצמה את הקללה ,הלא כל
בן יסרב להביא זאת על אימו?! מלימוד התורה
אנו רואים שיעקב אבינו אכן קיבל את סברת
אימו והשתכנע מדברים אלו!?...
והתשובה לכך היא במובא בגמרא שיעקב
הוא מעין אדם הראשון )בבא בתרא נח ,א( ועליו
היה לתקן את חטאו ,כמבואר בקבלה ,שאותו
"השיג" הנחש במרמה ,לכן ,לשם תיקון הדבר
היה על יעקב להחזיר לעצמו את הברכות
ולהבטיח שהן לא תפולנה לידי עשו – ולקיחה
כזו שתגיע באופן של מרמה – וכפי שרואים
אנו את דברי יצחק" :ובא אחיך במרמה ויקח
ברכתך".

וזה מובנה של האמירה "עלי קללתך ,בני"
– לאמור :היא ,רבקה ,מוכנה גם לכך ,ואדרבה,
הדבר דורש התמסרות וניתן להשגה רק
באמצעותה ,ולא על-ידי חישובים על-פי טעם
ודעת .תשובה זו השפיעה גם על יעקב ,בכיוון
זה של נטילת הברכות במרמה.

להפוך את השטות

דומה לכך ההשתדלות להגיע לתורה בכלל,
על-פי דברי רבותינו ז"ל במדרש ,בברכות
יצחק ליעקב" :מטל  -השמים – זו מקרא,
ומשמני הארץ – זו משנה ,דגן – זה תלמוד
ותירוש – זו אגדה" )ראשית רבה פס"ו ג. (.
באופן של "מרמה של הקדושה" בחמת התורה,
כנ"ל ,מתרוממים לדרגה נעלית יותר ,כפי
שאדמו"ר הריי"צ מבאר במאמרו "באתי לגני"
שהכוונה היא להפוך את השטות של ה"לעומת
זה" לשטות של ה"קדושה" ועל-ידי הפיכת
השטות דלעומת-זה מתרוממים לדרגה נעלית
מזו שעל-ידי עבודה שעל פי טעם ודעת ,כי
מתעלים לדרגת קדושה עילאית יותר משכל
של קדושה.
ודווקא בעבודה כזו הנעשית באופן של "בלי
טעם ודעת " למעלה לגמרי מכל החשבונות,
ניתן להביא את הגאולה האמיתית והשלימה
 -ותיכף ומיד ממש) .עפ״י שיחת י״ג שבט תשי״א(

צעדים של מסירות נפש

בהסבר זה ניתן להבין גם תמיהה נוספת
שעולה בסיפור הדברים בתורה :כאשר רבקה
מצווה על בנה יעקב ,ליטול את הברכות
ומדריכה אותו כיצד "ירמה" את אביו יצחק,
היא משכנעת אותו באמרו "עלי קללתך בני".
ולכאורה ,אין כאן כל הקלת החשש :כל בן,
וביחוד בן כיעקב אבינו ,חרד לשלום אמו
– מה ,אם כן ,מדת ההרגעה שבדברי רבקה

הסבר הדבר :מקורו של הדבר שנלקח כאן
)הברכה( הוא בדרגה הנעלית מהשכל )או
שהיא בצורה בה אירע חטא עץ הדעת -
למטה משכל( נעלית מרצון ושכל הנותן ,ולכן
גם קבלתו צריכה להיות ב"כלי" המתאים :לא
שכל ,טעם ,דעת ,כי אם צעד של מסירות נפש,
הסתכנות.

ברכת מזל טוב

לר' אריה ושרה שיחיו לוי
להולדת הבת החיילת בצבאות ה' דבורה לאה שתחי'
יזכו לגדלה לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

לוח השבת

פרשת תולדות
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:02
תל-אביב 4:16
4:06
חיפה
באר-שבע 4:20
ניו-יורק 4:17

מוצש"ק

5:16
5:17
5:15
5:19
5:18

 :‰¯ËÙ‰משא דבר ה'  -מלאך ה' צבאות
הוא )(Ê ,· - ‡ ÈÎ‡ÏÓ
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

תולדות
ואלה תולדות יצחק

)בראשית כה ,יט(

ההפטרה של שבוע שעבר מסתיימת
בהכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם"
 נצחיות מלכות דוד שנמשכה במלכותשלמה ,ששלימותה ע"י המלך המשיח
שהוא "מבית דוד ומזרע שלמה" -
שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות
מציאותו דמלך המשיח.
ועל ידי זה ולאחרי-זה באה התגלותו לעין
כל ע"י פעולותיו כו'  -כמרומז בהתחלת
פרשת השבוע" :ואלה תולדות יצחק"
 שהלידה )"תולדות"( דמלך המשיח)התגלות מציאותו( היא באופן גלוי לעין
כל )"ואלה"( ,עד ש"כל השומע יצחק לי"
)"יצחק"( ,ולא עוד אלא שפועל גם על
אומות העולם ,הן הבירור דלבן )בפרשת
ויצא( והן הבירור דעשו )בפרשת וישלח(,

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 :

"עד אשר אבוא אל אדוני שעירה"" ,בימי
המשיח ,שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון
לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה"
 תיכף ומיד ממש.)משיחות שבת פרשת תולדות תשנ״ב(

ראה ריח בני כריח שדה

)בראשית כז ,כז(

מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש
בנוי וחרב ובנוי "ראה ריח בני" הרי בנוי ..
בנוי ומשוכלל לעתיד לבא כענין שנאמר
)תהלים קלג( "כי שם צוה ה' את הברכה
חיים עד העולם".
)מדרש רבה(

ויצעק צעקה גדולה ומרה

)בראשית כז ,לד(

אמר הקב"ה  . .לעתיד לבא אני פורע
ממנו ומלכותי מתבוססת ,שנאמר )עובדיה
א( "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את
הר עשו אותה שעה והיתה לה' המלוכה".
)מדרש תנחומא(

דבר מלך
‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ

Ë˘Ù˙Â Ï·˜˙ ¯·Î˘ ÛÈÒÂ‰ÏÂ
·˙(ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓÂ) Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ
˘˘„ÂÁ" ‡¯˜ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ
ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó ÏÁ‰ ,"‰ÏÂ‡‚‰
)˘˘‡¯" ,(˘„ÂÁ‰ ÈÓÈ ÏÎ ÏÏÂÎ
ÏÚ ÛÒÂ - "‰ÏÂ‡‚ Ï˘ ˘„ÂÁ
‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÎÈÈ˘‰
..˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÎ·˘ ‰·Ï‰ ˘Â„ÈÁÏ
˘Ï‡¯˘È Ï˘ ˘Â„ÈÁ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ
˘""‰˙ÂÓÎ ˘„Á˙‰Ï ÌÈ„È˙Ú
··.‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ „Â„ ˙‡È
)‡' „¯"(·"˘˙ ÂÏÒÎ Á

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

לר' עמי וטלי שיחיו מימון

לר' חיים וחנה שיחיו ציק

לר' אברהם ונורית שיחיו פניאק

לרגל בוא בנם
הת' דניאל משה שיחי'
לגיל בר מצווה ולקבלת עול מצוות
יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

להולדת הבת
החיילת בצבאות ה'
שיינא שתחי'

יזכו לגדלה לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

לרגל בוא בנם
הת' שלמה חיים שיחי'
לבר מצווה ולקבלת עול מצוות

יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

שיח חסידים

נפלאות עכשיו

בשיחות הקודש ,אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי יש להחמיר את הענישה עם
המחבלים ,ולא להשאירם בחיים ,בודאי שלא מסיבות "הומניות" מזוייפות כאלו
ואחרות .להלן חלקים מתוך מאמרו של הרב יעקב יוסף ,המסביר את הרקע להלכה זו.

הנסיון האחרון

המוסר המזוייף הורג אותנו!

סיפר לי דודי ,נעים עובדיה ,שהשתתף כחבר האצ"ל בכיבוש
כפר המרצחים דיר יאסין" :כשבאנו לכבוש את הכפר יצאה
אלינו אשה עם ידים מורמות ואנשי ההגנה שהשתתפו בפעולה
הורו שלא לירות בה וכשהתקרב אליה מפקד הפעולה היא שלפה
הרב יוסף רובה וירתה למוות במפקד הפעולה" .הסתבר ש"האשה" לא
הייתה אלא מחבל מחופש שהבין שכוחותינו לא פוגעים בנשים וכך שילם
בחור צעיר בחייו על מוסר מעוות.
לפני "מלחמת ששת הימים" שררה כאן אווירת נכאים ,נחפרו קברים,
קודשו בתי עלמין ,והצפי היה למאה אלף הרוגים )היל"ת!( .למרות הנהגה
מגומגמת ומבולבלת בראשות לוי אשכול ויצחק רבין ,סייע בורא עולם
ובאורח נס הושמדו צבאות ערב .עם ישראל קיבל במתנה את רוב ארץ
ישראל אליה ערג אלפיים שנה .שבנו אל הכותל ומערת המכפלה ,אל קבר
רחל ויוסף בנה .אל הר הזיתים המנותץ ,ליהודה ולשומרון .מפתחות הר
הבית נמסרו במעשה איוולת לוואקף על ידי משה דיין ,שלא צפה את ניצול
המקום להסתה מתמדת נגד יהודים .זו הייתה הבעיטה הראשונה במתנת
השמיים שהוענקה לעם ישראל ,אך לא האחרונה.
כבר באותם ימים קמו אנשי שמאל קיצוניים והזויים ותבעו להשיב את
השטחים לאוייבים כמובן תמורת פיסת נייר הקרוייה במחוזותנו "הסכם
שלום" .סכנה למדינה?! הצחקתם את ליבוביץ ואבנרי העיקר שלא יהיה
כיבוש 'לא מוסרי'!
עם גבור הטרור הערבי ובעיקר אחרי פרוץ האנתיפאדה הראשונה דאגו
אנשי השמאל הקיצוני להטיף )בעיקר בתקשורת  -נחלת אבותיהם(
כנגד המתיישבים כאילו הם אלו האשמים בפרעות .כל ניסיון של צה"ל
לנצח את זורקי האבנים והבקתבי"ם נתקל בהלשנות ובצילומים ,בבג"ץ
ובבצלם .בתעמולת הבחירות של מפלגת העבודה נראתה מורה שטענה כי
היא מתביישת לראות חיילים רצים אחרי ילדים במחנות פליטים" ...איפה
המוסריות" שאלה המורה.
יצחק רבין שהומר"ץ על ידי פרס ,שריד ,וביילין ניצח בבחירות .רב
המרצחים עראפת הובא לכאן עם  40,000מחבלים חמושים כאשר הוסבר
לעם בכלי התקשורת כי עראפת ומרצחי הפת"ח יילחמו בחמאס בלי בג"ץ
ובלי בצלם ...בדרך אוסלו המשיך גם בנימין נתניהו שמסר את חברון וחתם
על הסכמי וואי .בראשית כהונתו פרצו מהומות מנהרת הכותל בהם נתקלנו
שוב במוסר מעוות מבית מדרשו של דורון אלמוג אלוף פיקוד הדרום שסיפר
לאב השכול משה קינן במהלך השבעה על בנו אביהו הי"ד" :במהלך המהומות
התנפל על הכח שבפיקודי המון פלסטיני ובתוכו צלפים ופתאום אני רואה
חייל לצידי שנופל ונהרג ,ומיד אחר כך עוד אחד ...ועוד אחד."...
אלמוג אמר כי הדבר הכי קל היה לקחת רובה ולרסס את הפורעים אך "לא
עשיתי זאת וזו מוסריות"! שוב נפלו חיילים בשם המוסר המעוות .נתניהו
הפסיד ,ואהוד ברק נבחר .הנסיעה שלו לוועידת קמפ דיוויד חשפה את
פרצופו הרצחני של עראפת עת סרב להצעתו הנדיבה ופצח במרחץ דמים
ממנו זוכרים כולם את הפקרתו של לוחם צה"ל מדחאת יוסוף שהחל לאבד
דם רב .אך הרמטכ"ל שאול מופז הורה במפגן טמטום טיפוסי במסווה של
מוסר מזוייף ,שלא לחלץ חייל מדמם מחשש שפעולת חילוץ עלולה להביא
להרג פורעים' ...טיהור מבנים' כמו גם פסיקות בג"ץ כנגד הריסת בתים
ששימשו מחסה למחבלים והאיסור על שימוש במגן חי וב'נוהל שכן' כל
אלה הובילו למותם של עשרות חיילים על מזבח המוסר המזוייף .הגיע הזמן
לומר בבירור :המוסר המזוייף הורג אותנו!
השלטים "סכנת חיים" המוצבים בכניסות לשטחי הרשות אינם מזימה
ציונית להכפשת הציבור הפלסטיני ,עובדה :אף אחד מהם לא תבע דיבה
את מדינת ישראל...
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

לחזק את הארץ
הכוונה היא שכל אחד ואחד יוסיף בלימוד
התורה וקיום המצוות ,שעל-ידי-זה ביכלתו
לפעול את הענין של "ברזל ונחושת מנעליך" בכל מקום
שהוא נמצא ,ובאופן של "פועל ישועות בקרב הארץ".

)י"ג תשרי תשמ"ג(

"אני מלאה חששות מהניתוח
והבינה שהעניין אבוד .לא היה כל
לעבור
האורטופדי שאני אמורה
סיכוי להתחיל להוציא בגד-בגד
בקרוב" אמרה גב' לאה בלה וולפמן
ולנער אותו ולפשפש בכיסו.
מבני ברק ,לחברתה חנה פולק .חנה
"לפחות אשאיר לך את מספר
שהבחינה במתח בו נמצאת חברתה,
הטלפון שלי ושל אחותי המאושפזת
הציעה לה לבקש מר' לייזר קוק
במחלק האורטופדית ,אמרה ,אני
אשר יש לו "דולר ברכה" אותו קיבל
מאוד מקווה שיצא לך למצוא באיזה
מהרבי שליט"א מלך המשיח" ,וכדאי
שהוא אופן את החלוק .אם תמצא,
שיהיה לך את זה בניתוח".
אז אנא תתקשר אלינו" ,ביקשה.
ר' לייזר ששמע את הבקשה נענה
באותן דקות כשאחותי ירדה
מיד ומסר לה את הדולר ברכה תוך
למכבסת בית הרפואה ,התקשרה
שהוא מברך אותה להצלחת הניתוח.
אלי חברה ,סיפרתי לה על האבידה
מרת בלה עברה את הניתוח ,בבית
החשובה ואת גודל צערי .חברתי
כאשר
הרפואה "אסותא" בתל אביב,
שרצתה מאוד לעזור לי הציעה
מקפידה
בימים הסמוכים לו היא
לי את הסגולה למציאת אבידות
לוודא שהדולר ברכה נמצא אתה
באיזכור "אלוקה דרבי מאיר ענני"
כל העת בכיס החלוק ,עד ש ..היא
ותרומה לצדקה לזכות צדקת רבי
לכביסה.
נדרשה למסור את החלוק
מאיר בעל הנס .ואכן עשיתי זאת.
דרכו
את
רק לאחר שהחלוק עשה
בנתיים חזרה אחותי ,בפנים נפולות
בלה
נזכרה
למכבסת בית הרפואה,
ודיווחה לי על החוסר הסיכוי
באוצר אותו שכחה בכיס
למצוא את האבידה.
החלוק.
הספקנו לדבר כמה דקות
אמרה
מידי,
מאוחר
"זה
כשלפתע התקבלה שיחה
לה אחת האחיות אליה
בטלפון הסלולרי שלי.
פנתה בבקשת עזרה,
"מדבר ירון מהמכבסה,
יש כאן פיר היורד 7
מצאתי את ה"קמיע"
קומות לתוך מכולת ענק
שלך .אפשר לבוא
אליה נזרקים כל בגדי
לקחתו".
המאושפזים .האפשרות
בחלוקת מטבעות לצדקה אחותי זינקה למעלית
היחידה היא לרדת לתוך
ובתוך דקות הייתה
המכבסה ושם לנסות לאתר את
במכבסה" .תראי אני אינני אדם
החלוק".
דתי ,אך הסיפור על הדולר ברכה
על מה שהתרחש אח"כ מספרת
ועד כמה זה חשוב לאחותך .עשה
מרת בלה :הזעקתי מיד את אחותי,
לי משהו .ובפרט שאימי נמצאת
הסברתי לה את חשיבות העניין
במצב בריאותי שהיא זקוקה
כשלעצמו ,כשאני מדגישה בפניה את
לרפואה שלמה בדחיפות .כשיצאת
הרגישות הגדולה בכך שאין זה דולר
מכאן הרגשתי מעין צביטה בלב.
שלי אלא זה דולר ששייך לר' לייזר
מי יודע אולי זכות זו תעמוד גם
קוק "ואני מתארת לעצמי עד כמה
לאימי ...החלטתי לנסות לעשות מה
זה יקר עבורו .מה אסביר לו?!"..
שביכולתי.
אחותי ירדה מיד לקומת המרתף שם
נגשתי למכולה והתחלתי להוציא
נמצאת מכבסת בית הרפואה ,ופגשה
ולנפנף בגד אחר בגד .עברתי על
שם באחראי התורן ,צעיר בשם
המון חלוקים אך ללא כל תגלית.
ירון ששמע בסבלנות את דבריה עד
כבר התייאשתי .כשלפתע חלפה
כמה חשוב "דולר הברכה" בעבורי-
מחשבה במוחי לנסות עוד פעם
אחותה "זה ה'קמיע' שלה ופשוט
אחת במכולה הסמוכה .אני מוציא
חלק מהבריאות שלה".
רק בגד אחד ..או שכן או שלא ..זה
נסיון אחרון ,סיכמתי לעצמי.
"תראי .זה כמו לחפש מחט בערימת
שחת ,השיב לה ירון .הדרך היחידה
והבגד הראשון שאני מוציא ומנער
היא שתתחילי לחפש במכולות",
אותו נופל ה"קמיע" שלכם ,אמר
אמר כשהוא מצביע על כ10-
כשהוא מושיט לי את הדולר.
מכולות ענק אליהם זרמו כל העת
ההתרגשות העצומה ליוותה את
בגדים".
כולנו ,כשאנו מודים להקב"ה על
המכולות
לעבר
מבט
העיפה
אחותי
n
ההשגחה הפרטית שנתגלתה.
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לבית משיח דרום בת-ים
דרוש ספר-תורה בהשאלה

פרק ח .הלכות שגגות ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק ח.

ב' ו

פרק ג-ה.

פרק ט.

בכתב :האר"י ז"ל או אדמו"ר הזקן

ג' ז

פרק ו-ח.

פרק י.

ד' ח

פרק ט-יא.

פרק יא.

ה' ט

פרק יב-יד.

פרק יב.
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ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

כסלו פרק ליום

ו' ג

הלכות בכורות .פרק ב-ד.

ש' ד

פרק ה-ז.

הל' קידוש החודש.
פרק ו.
פרק ז.

א' ה

מתמקדים ב"שליחות היחידה"!
מידי שנה זה קורה .מכל קצוות העולם מגיעים
אלפי שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח
להתכנסותם השנתית ,המתנהלת תחת הכותרת
"להביא לימות המשיח" .במשך מספר ימים,
הסובבים את שבת מברכים חודש כסלו ,הם
דנים באפשרויות וברעיונות השונים בעבודת
השליחות "להכין את העולם לקבלת פני משיח
צדקנו".
אחד משיאי האירוע הוא בארוחה החגיגית,
הנקראת 'באנקט' .המאורגן ע"י ה'מרכז לעניני
חינוך' בראשות הרב שלום מענדל סימפסון.
אירוע זה ,מתקיים במוצאי השבת בתוך בית
הכנסת  ,770ביתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ומרכז חב"ד העולמי.

מכל העולם באולם אחד

מחזה מיוחד הוא לראות את כל קצוות העולם
באולם אחד .זה לצד זה ישובים השלוחים מהודו,
סין ,ארץ הקודש ,ארצות הברית וקנדה ,צרפת,
אנגליה,איטליה ,ברזיל ,ארגנטינה ועוד עשרות
מדינות מכל פינה בגלובוס.
האירוע מתנהל במתכונת מיוחדת וחגיגית,
כאשר מראה בית הכנסת מעוטר כיאה לאירוע.
בין השאר נאמו בו השנה :הרב אהרן יעקב שווי
רב בבית הדין של השכונה המארחת  -קראון
הייטס ,שהביא את ברכת רבני השכונה ,הרב
שלום מענדל סימפסון מהמרכז לעניני חינוך,
הרב יצחק קוגן שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח במוסקבה  -רוסיה ,הרב בצלאל קופצ'יק
השליח ומנהל בית חב"ד בפונה ,הודו ,הרב דוד
לידר מנהל מרכז חב"ד לדוברי עברית במלבורן,
אוסטרליה ושלוחים נוספים.
האירוע מנוצל באופן קבוע לבשורות טובות
בהרחבת הפעילות העולמית .כך לדוגמא סיפר

שירה אדירה של 'יחי אדוננו' סחפה את כל
המשתתפים לריקוד נלהב בסיום המעמד.
יצויין כי במהלך הערב התקיימה הגרלה על
מענקים כספיים גדולים ,בשווי כולל של מאה
אלף דולר ,להשתתפות בפעילות השלוחים.

מתאחדים עם 770

השלוחים באירוע ב 770-במוצאי שבת האחרון

למשתתפים ,הרב משה אסמן שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח לקייב אוקראינה ,על
רכישת טנק מבצעים חדש שנרכש לפעילות
בארץ הקודש וישלח בחודשים הקרובים.
הרב בצלאל קופצ'יק הכריז במהלך נאומו ,על
שני שלוחים חדשים שיצאו להודו בחודש
הקרוב :הרב זלמן ברנשטיין לעיר קוצ'ין והרב
מרדכי גרומך לעיר אמפי ,לפעילות נרחבת עם
המטיילים הישראלים והתושבים היהודים.
כמו כן בישר הרב קופצ'יק על קרן מיוחדת
שהוקמה לסייע לשלוחים בהודו ,בתמיכה כספית
לשמחות המשפחתיות של השלוחים.

מאה אלף דולר לפעילות

הבנקעט נפתח בהקרנה מיוחדת של מראות
קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח  -עידודו
המיוחד וההיסטורי ,בפעם היחידה בה השתתף
במעמד בשנת תשנ"ג ,אז עודד את שירת הקהל
"יחי אדוננו" ,ובלימוד של השיחה המיוחד
שאמר בשנת תשנ"ב ,על עבודתם היחידה של
השלוחים  -לקבל פני משיח צדקנו.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כל אחד צריך להפיץ חסידות
במה ששואל איך יתעסק בהפצת תורת חב"ד
הדרכותיה והנהגותיה  -כיון שעדיין לא קיים קשוט
עצמך ,המענה על-זה בשתים ,והוא :אי אפשר
למנוע הידיעה דתורה האמורה מאלו שבסביבתו,
מפני שהוא אינו כדבעי ,שהרי הם אינם אשמים
בזה ,נוסף על הנקודה באם אינו מתקן עצמו ככל
הצורך ,ועדיין חסר ,פשוט שאין צריך להוסיף על
זה עוד הגרעון בהפצת דא"ח )=דברי אלוקים חיים,
חסידות( ,ומגודל ענין הפצה זו )שגם על זה קאי
דבר משנה ,זכה וזיכה הרבים וכו' זכות הרבים תלוי
בו( ,מובן ההיפך חס ושלום ,והרי בענין דקשוט
עצמך צריך האדם לחפש ולמצוא כל אופנים

ואמצעים האפשרים להגדיל הצלחה בזה ,ולכשידע
שעליו לדבר בעוד שעה על-דבר ענינים חשובים
לפני כמה וכמה פנים אל פנים ,בודאי ובודאי שזהו
יקל המלחמה האמורה ויקרב הנצחון) .מאגרת ז׳קכח(

סגולה לבעיות ברגלים
כיון שבאיש הישראלי הגשמיות והרוחניות יחד
יהלכו ,ואמרו חז"ל ,היקום אשר ברגליהם ,זה
הממון.
מהנכון שירבה בצדקה  -כפשוטה ,וביחוד למוסדות
אשר מתעסקים בחינוך בני ישראל על טהרת
הקדש ,שגם הם בבחינת רגל דקומה הכללית של
בני ישראל ,והוספה בחיות האדם הרוחני הרי בודאי
שמוסיפה בחיות באדם הגשמי.
)מאגרת ז׳קכז(
.

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

פתיחת הכנוס הרשמי ,התקיימה כמידי שנה
בהתוועדות הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה
 1.30בצהרים.
באותה שעה התאספו השלוחים בישראל למעמד
התאחדות מיוחד שהתחיל בשעה  8.30בערב
)לפי שעון ישראל( ב 770-בכפר חב"ד.
כ 100-שלוחים ,שנבצר מהם מסיבות שונות
לטוס השנה למעמד ,הגיעו להתוועד יחד.
באירוע זה דיברו :הרב לוי יצחק גינזבורג ,הרב
רפאל חרותי ,הרב עמרם שעתל ,הרב אורי ליפש
וכמובן ממארגן הכינוס ר' ליאור מימון מלכא
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ליישובי צפון
הנגב.
השלוחים השתתפו
במעמד מיוחד "לראות
ולהראות" עם 770
והשתתפו בהגרלה על
 10מענקים של ,100$
מעשיות
קבלו החלטות
בכפר חב״ד
כדרישת הרבי שליט"א
מלך המשיח ויצאו בריקודים נלהבים וסוחפים
שנמשכו זמן רב.
אגב ,בסיום הבאנקט בניו יורק ,הוקרנו המראות
שהועברו מכינוס השלוחים בארץ ,כשכולם יחד,
בכל קצוות העולם מתחזקים שוב לקבלת פני
הרבי שליט"א מלך המשיח ,ותיכף ומיד ממש.

