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ערב שבת קודש פרשת ויצא ,י' כסלו ,חודש הגאולה ,ה'תש"ע )(27.11.09
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עוד יוזמה של
הפקרות נוראית

יש לנצל את עובדת היותנו בחודש הניסים והגאולה ,ולדרוש ולהתפלל לשיחרור וליציאת כל הנמצא מאחינו
בני ישראל שליט״א במיצר ושביה אל המרחב האמיתי ,ע״י הרבי שליט״א מלך המשיח עכשיו ממש.
נסיונות הממשלה ליחצ"ן את מעשיה בסיסמאות של
נכון לשעת כתיבת שורות אלה ,עיסקת שיחרור מאות
המחבלים מאלה הנמצאים בבתי הכלא בישראל ,לא
"לא מפקירים חייל בשטח" או "ערך חיי אדם" אינם אלא
יצאה לפועל ,ועל כך ברוך השם .אם כי כבר כעת ניתן
זריית חול בעיני הציבור .מי שערך חיי אדם עומדים לנגד
לציין בוודאות ,חלק גדול מנזקי אותה עיסקה אסונית.
עיניו ,מונע ,לכל לראש ,את הזרמת חומרי יסוד להכנת
טילי הקאסם ,חוסם לחלוטין את מנהרות ההברחה
מיותר להבהיר שאין בכוונת איש להחליש ,ח"ו את
בגבול המצרי .מי שחושש לחיי אדם אינו מאפשר את
המאמצים לשיחרורו של החייל גלעד בן אביבה שליט,
קיומה של תעשיית הקסאמים ,הפצמרי"ם ושאר מרעין
ואשר יתן השי"ת ויחזור לחיק משפחתו ועמו בריא
ושלם תיכף ומיד ממש .אלא שאין כל קשר בין הפעילות בישין ,ואינו "נזכר" להפציץ את מחרטות הנשק ברצועה,
רק לאחר פיגוע או ירי ארטילרי פלסטיני.
הנדרשת לשיחרורו לבין הזוועה המתרחשת לעיני כל
בליווי קול דממה דקה של הרוב הדומם.
מי שרוצה להוציא לפלסטינים את החשק מהרפתקאה
כזו ,של חטיפת חייל,
לא צריך להיות אסטרטג
צריך לגרום להם להבין
נסיעה טובה עם מלך המשיח
גדול כדי להבין את גודל
שזה הדבר הכי לא כדאי,
האסון העלול להתרחש,
וישנם מספיק דרכים כדי
ח"ו ,בשיחרור כאלף
לגרום להם את ה"תענוג"
מחבלים ימ"ש רוצחי
הזה .ההסכם הנוכחי
אנשים ,נשים ותינוקות.
רק מעודד את החטיפה
די לראות את השמחה,
הבאה ,ח"ו .הכניעה
את ההכנות לחגיגות בקרב
וההתרפסות לתכתיבי
הפלסטינים ,די לשמוע את
הפלסטינים ,מערערים
הצהרות מנהיגיהם ,כדי
לחלוטין את יכולת
להבין את העידוד העצום
העמידה של הממשלה
אותו קיבלו המחבלים
בישראל בכל מו"מ עתידי,
ימ"ש ,להמשך המאבק נגד
כאשר תקדים זה של
ישראל ,עידוד המתורגם
שיחרור המחבלים ישמש
להגברת הטירור ,ח"ו.
כנקודת פתיחה.

מעשה מבהיל

בכביש הסמוך לעמנואל שבשומרון ,נפרס ע״י מטה משיח ובית כנסת חב״ד
בעיר שלט ענק ,המקדם את פני אלפי הנוסעים בבשורת הגאולה.

לפני כ 31-שנה נערכה
עיסקת חילוף שבויים ,במהלכה מסרה ממשלת ישראל
 76מחבלים כנגד חייל ישראלי אחד שנפל בשבי
המחבלים בלבנון .כבר אז תקף קשות הרבי שליט"א מלך
המשיח את העיסקה והגדירה כ"מעשה מבהיל" ,והזהיר
מפני ההשלכות של העניין.
להמחשת דבריו ,ציין הרבי שליט"א מלך המשיח עיסקת
חילופי שבויים שהתרחשה ,בהשגחה פרטית גלויה,
באותם ימים בין ארה"ב לבריה"מ ,אלא ששם החליפו
חמשה שבויים בשניים ,ולא
ביחס מדומיין של  1מול
 76או כבעיסקה הנוכחית,
 1כנגד כ 1000-מחבלים !!!

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

המרחב האמיתי

כדאי לציין ,אשר במקביל לשליט יושב עוד יהודי בכלא
הגויים ,יהונתן בן מלכה פולארד ,שמו .יהודי שמסר את
חייו למען עם ישראל והופקר ע"י ממשלות ישראל כבר
למעלה מעשרים שנה ,כולל הממשלה העכשווית המנסה
לגזור קופונים במבצע של "לא מפקירים חייל בשטח".
אגב ,עבורו לא נדרשה ישראל לשחרר אפילו מחבל אחד!
כל שנדרש זו החלטה איתנה ודרישה נוקבת לשיחרורו
ופולארד היה כבר משוחרר מזמן.
יש לנצל את עובדת היותנו בחודש הניסים והגאולה,
ולדרוש ולהתפלל לשיחרור וליציאת כל הנמצא מאחינו
בני ישראל שליט"א במיצר ושביה אל המרחב האמיתי,
בגאולה האמיתית והשלימה ,ע"י הרבי שליט"א מלך
המשיח עכשיו ממש.

חדשות טובות
גם השנה :דמי חנוכה
גם השנה יצאו לאור ערכות "דמי
חנוכה מהרבי שליט"א מלך המשיח",
בהתאם למנהג ישראל לחלק דמי חנוכה
במהלך ימי החג .בערכות :מטבעות עם
תמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח.
בימים אלו הן נשלחות לבתי חב"ד
ברחבי הארץ .להזמנת הערכות להפצה,
חייגו.054-8477-105 :

התוועדות לשלוחים
י"ט כסלו ,נקרא על ידי נשיאי חב"ד
"ראש השנה לחסידות" כיאה ליום זה,
מתכנסים מידי שנה ,השלוחים ופעילי
חב"ד להתוועדות חסידית לתוך הלילה
מתוך "שבת אחים גם יחד" .השנה
תתקיים ההתוועדות ביום שני כ' כסלו,
בשעה  10:30בערב ועד אור הבוקר,
בבית הכנסת חב"ד ,שד' העצמאות 67
בת-ים.

המחזמר הענק לחנוכה
יפתח לוזיה ,מנחם שרון ובצלאל
המספר ,הינם רק חלק מהשחקנים
שנבחרו לשחק בהפקת הענק לחנוכה
 המחזמר החסידי החדש "הרפתקאהבעיירה" שמה .המארגנים מוסרים כי
למרבית ימי החנוכה כבר נקבעו הופעות
ברחבי הארץ ושלוחים המעונינים
להזמין את ההופעה לכנסי הילדים
)מותאם לאירועים גדולים( מתבקשים
לעשות זאת בטל'.050-718-5093 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

ללמוד מהליכתו של יעקב
פרשתנו 'ויצא' ופרשת 'וישלח' עוסקות
באירועי יעקב עם לבן ועשיו .והנה על-פי
הידוע ש"מעשה אבות סימן לבנים" )תנחומא לך
לך( ,יש להבין מהו ה"סימן" וההוראה לבנים,
מסיפור התורה על "מעשה" יעקב אבינו עם
לבן ועשו?
באמצעות הסיפור בתורה על יעקב אבינו
 שזו הפעם הראשונה בתורה שבה מדוברבאריכות ובפרטיות על עבודת האבות בעולם
 מלמדת התורה ' -תורה' מלשון 'הוראה',הוראה לדורות  -שתכלית העבודה של יהודי
הוא לפעול בעולם ,והתורה גם מלמדת אותו
את סדר העבודה בזה בפרטיות:

מבאר שבע לחרן
"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" מסמל
בכללות את ירידת הנשמה בגוף .נשמתו של
כל יהודי " -נשמה שנתת בי טהורה היא
 "יוצאת מבאר שבע" ,ספירת הבינה המהווהאת המקור ,הבאר ,של שבע המידות של עולם
האצילות ,והיא יורדת למלכות ,הנרמזת
ב"חרנה" ,עד לירידה של ספירת המלכות
לעולמות בי"ע )בריאה ,יצירה ,עשייה(

 "אתה בראתה אתה יצרת אתה נפחת בי",עד לעולם הזה הגשמי והחומרי" ,חרון אף של
מקום" ,שהוא "מלא קליפות וסטרא-אחרא",
המעלימים ומסתירים על אלקות ,ועל קדושתה
ורוחניותה של הנשמה ,ועוד יותר  -ביכולתם
רחמנא ליצלן להזיק ליהודי )כפי שיעקב פחד(.
אבל הכוונה בירידה הגדולה היא ,שאדרבה,
שיהודי יתגבר על כל ההעלמות וההסתרים
שמצד חומריות וגשמיות העולם ,ואדרבה
 דוקא שם יקים בית בישראל ,עד לאופן של"מיטתו שלימה" ,שאין פסול בבניו.

עצמה .ולכן לא נאמר "וילך לחרן" ,שאז היתה
הכוונה רק שיעקב הלך אל חרן )אבל ההליכה
וחרן נשארים שני דברים נפרדים( ,אלא" -וילך
חרנה" ,שמרמז שההליכה )רוחנית( נמשכת גם
אל מציאותה ובתוך מציאותה של חרן עצמה.

במיוחד ע״י חסידות חב״ד
תכלית זו של תורה ומצוות בכלל  -לפעול את
החיבור בין רוחניות וגשמיות  -התחזקה עוד
יותר על ידי גילוי תורת החסידות ,שענינה
הוא  -לפעול ולגלות את החיבור והיחוד של
אלקות עם העולם:
על-ידי גילוי פנימיות התורה  -סתים
דאורייתא  -כפי שנתגלה בתורת החסידות,
נפעל החיבור של סתים דקוב"ה עם סתים
דישראל ,וזה גם נותן את הכח להפך את המטה
של גשמיות העולם ,שיהי' כלי לגילוי אלוקות,
לגליא דקוב"ה ,וגם לסתים דקוב"ה.
ובמיוחד  -על-ידי גילוי תורת חסידות חב"ד
]שהיא מגלה את עצם פנימיות התורה[,
שמביאה אלקות בהתלבשות בהבנה והשגה של
חכמה ,בינה ודעת ,שיובן גם בשכל האדם.
ועד שגם בשכל של נפש הבהמית ,הנרמז
ב"חרנה" ,ועד שיובן גם בשכל של אומות
העולם )"עשו"( .ובלשון הידוע " -יפוצו
מעינותיך חוצה" ,שמעיינות החסידות )של
הבעש"ט( עצמם שיתפשטו בחוצה ,עד לחוצה
שאין חוצה ממנו ,שגם טבע העולם וגם
"חוצה" יהיו כלי ,ועד אשר יתאחדו עם אלקות.

מיד ביציאה
כפי שזה מרומז מיד בתחילת יציאת וירידת
יעקב " -ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה":
דווקא על-ידי "חרנה"  -ירידת הנשמה למטה
 נעשה ונפעל "וילך" בנשמה עצמה ,כמושכתוב )זכריה ג ,ז( "ונתתי לך מהלכים בין
העומדים האלה".
ועוד יותר ,נאמר "וילך חרנה" ולא "לחרן" ,כיון
שהעבודה למטה פועלת את ענין ההליכה גם
במציאות של "חרנה" )"חרון אף של מקום"(

)התוועדות פרשת ויצא ,ה׳תשנ״ב(

לוח השבת

פרשת ויצא
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:00
תל-אביב 4:14
4:04
חיפה
באר-שבע 4:18
ניו-יורק 4:13

מוצש"ק

5:15
5:16
5:14
5:18
5:15

 :‰¯ËÙ‰ועמי תלואים גו'  -על תלמי
שדי .ויברח יעקב גו' ובאשה שמר.
ובנביא העלה גו' ובנביא נשמר )(Ú˘Â‰
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

ויצא
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
)בראשית כח ,י(

"באר שבע" רומז לדרגה הכי עליונה
למעלה מעלה ,והיא מקורן של שבע
המידות שבעולם האצילות ,ולאידך,
"חרנה"  -מציין את הדרגה הכי תחתונה
למטה למטה" .חרן" מלשון "חרון אף
של מקום בעולם" .וההוראה :ירידתו של
יהודי ממקום העליון ,הינה כדי לעשות לו
ית' דירה בתחתונים.
וע"י יציאה זו "מבאר שבע" "חרנה"
 לא זו בלבד שלא נחסר מאומה ח"ואצל יעקב ,כך שחוזר מ"חרן" באופן של
"ויבוא יעקב שלם" )וישלח לג ,ח( ,שלימות
בכל העניינים ,אלא אדרבה כנאמר )ויצא ל,
מג(" :ויפרוץ האיש מאוד מאוד".

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 :

)התוועדויות ,ויצא תשמ״ו(

והיה ה׳ לי לאלוקים

)בראשית כח ,כא(

רבי יהושע דסכנין ב"ר לוי אמר :אמר
הקב"ה ,שיחתן של אבות נעשו מפתח
לגאולת בנים ,דכתיב )ישעיה יא ,יא( "והיה
ביום ההוא יוסף ה' שנית ידו" .וכתיב
)יואל ד ,יח( "והיה ביום ההוא יטפו ההרים
עסיס" ,וכתיב )ישעיה כז ,יג( "והיה ביום
יתקע בשופר גדול".
)פסיקתא זוטרתא ,בראשית(

הארץ אשר אתה שוכב עליה
)בראשית כח ,יג(

קיפל הקב״ה כל ארץ ישראל תחתיו .רמז
לו ,שתהא נוחה ליכבש לבניו ,כד׳ אמות
)רש"י(
שזה מקומו של אדם.
לפי ששם אבן-השתיה ושם מרכז העולם,
והשוכב במקום ההוא דומה ,כאילו שוכב
)כלי יקר(
על כל הארץ.

דבר מלך
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לעילוי נשמת

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

הצדיק ר' יחזקאל בן גורג'יה
פרג'

לחתן הת' יצחק שניאור זלמן שיחי'
לרגל חתונתו בשעה טובה ומוצלחת
עם ב"ג הכלה קארין שתחי'

למשפחת

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
בגאולה האמיתית והשלימה
ת.נ.צ.ב.ה

יצחקוב

יהא ביתם  -בנין עדי עד ,לנחת רוח הרבי
שליט"א מלך המשיח

הת' מאיר חי שיחי' עזיזה

לבואו בקשרי השידוכין
עם ב"ג חיה מושקא שתחי'
למשפחת כהן
יהא ביתם  -בנין עדי עד

שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

נפלאות עכשיו

הם חוזרים לבצע פיגועים!

גלגל חוזר בעולם

"ריבוי פעמים היו מעשים בפועל שלקחו בני-ערובה והטרוריסטים ציפו
שישחררו את פלוני ופלוני ,במספר שווה או פעמיים כך  -אך לא פי-שבעים,
והרי אתם עצמכם הכרזתם שזו נקודה עקרונית שלא ייכנעו לשום איום
 עם טעם בצידו ,טעם שיש לו מקור בהלכה ומקום בשכל הפשוט ,ואפילומקום בדיפלומטיה )שזה הרי הדבר שעליו בונים כעת :שאם יורו להם את
הדרך שע"י איום משחררים ופועלים איזה עניינים  -זה יגרה אותם לרדוף
בגלל זה אחרי בני-ערובה  -במילא אין עצה אחרת ומוכרחים להראות להם
שזה לא מועיל .ובשיטה זו החזיקו במשך שנים רצופות ,אף-על-פי שזה
הביא לקרבנות מהיהודים ששמותיהם כתובים ,ואלו עניינים שבגלוי(.
...אבל מאחר שאי-אפשר לרמות את העולם כל הזמן ובכל העניינים ,אשר
בין השבעים וכמה  -כמעט חציים היו כאלה שהיו בבית-הסוהר לא על
עניינים של מה-בכך  -שאפילו כאשר הי' זה על עניינים של מה-בכך ,אחזו
שנים רצופות בשיטה שלא להיכנע לאיומים של טרוריסטים ,ושם היו קרוב
לחציים ) (..מאלו שהתעסקו בפועל עם עניינים של חבלה ,עד למעשה
חבלה של אבדן נפשות של יהודים.
המדובר על מעשה שאי-אפשר להתחרט!! השבעים וכמה נמצאים בחופש
ובמקום כזה אשר רחמנא ליצלן היל"ת ,לא נראית שום סיבה מדוע שלא
ישתדלו שוב ,היל"ת!!"
)משיחת הרבי שליט״א מלך המשיח ,מוצאי-שבת-קודש במדבר תשל״ט,
בקשר לשחרור אז שבעים וששה מחבלים בתמורה לחייל יהודי(

שמות הנרצחים בפיגועים

שבוצעו ע״י מחבלים ששוחררו ״ללא דם על הידיים״ מאז שנת :2000
דוד שמעון אביזדריס ,יוסי אברהמי ,לירון אביטן ,ד"ר דוד יעקב אפלבוים ,נאוה
אפלבוים ,שקד אברהם ,ציון אגמון ,גנדי איסקוב ,גלית ארביב ,אסנת אברמוב,
אשטי אנדלו ,חיים אלפסי ,שמעון אוסטינסקי ,בת-אל אוחנה ,אנה אורגל ,רועי
אלירז ,יעל אוחנה ,מירי אוחנה ,שולמית אברמוביץ' ,דוד אנחוביץ' ,אליהו אוזן,
נרגיז אוסטרוגורסקי ,אביאל אטש ,סלים ברכאת ,דניס בליומין ,אלירן בוסקילה,
ליאת בן-עמי ,עפרה בורגר ,מתן בידרמן ,יעקב בן-שבת ,אריק בקר ,אולגה ברנר,
אלן ביר ,אברהם ברזילי ,עוגניה ברמן ,תמר בן-אליהו ,פרידה בריטביץ' ,אלתר
בריטביץ' ,אבי בקרמן ,שמעון בן ארויה ,ויטלי ברודסקי ,נעם גוזובסקי ,סוואד
סונא ג'אבר ,מזי גרגו ,קטיה גרינברג ,מרים גוטזגן ,לריסה גומננקו ,צביקה גלברד,
אליהו דהן ,נפתלי דין ,עדי דהן ,תמרה דבראשוילי ,יוסי הבי ,אברה היילה ,פרלה
הרמלה ,אשרף ח'אלד )מזאריב( הואש ,מרים וקסמן ,סיון וינר ,זאב וידר ,סיון
וידר ,חוה וייס ,אברהם וייס ,שלומית זיו ,אשר זגורי ,יעקב זאגא ,אריאל זאנה,
ויאולטה חיזגייאיב ,אילונה חנוכייב ,עמירם חממי ,דניס חדד ,איברהים חמיידה,
יוליה טרטיאקוב ,יחיאל אמיל טובול ,שמעון טימשיט ,שרון טובול ,פרוספר-פרי
טוויטו ,גאלב טוויל ,טירואיינט טקלה ,דוד )מוטי( ירקוני ,אייל יברבוים ,רוני
ישראלי ,ג'ורג' יעקובוביץ' ,אנה יעקובוביץ' ,עמנואל יוסף ,יצחק כהן ,שפיק כרם,
שריאל כץ ,עלאא כבישי ,יעל כפיר ,יעקב כ"ץ ,טליה כהנא ,הרב בנימין זאב כהנא,
אלי )אליקו( כהן ,אלזה כהן ,צביקה כהן ,גדי לוי ,דינה לוי ,איריס לביא ,מרים לוי,
רון לביא ,מריאן למן ,לולה לבקוביץ' ,שרה לוי ,רוזיטה ליימן ,אלון מזרחי ,פיקי
מכלוף ,מיכל מור ,יבגניה מאלקין ,גילה משה ,ולדימיר מוררי ,אליעזר מוסקוביץ',
שלום מרדכי ,יצחק מויאל ,יפה מועלם ,משה מקונן ,אשר מרקוס ,קארין מלכה,
ואדים נורז'יץ ,יגאל נביפור ,ניר נחום ,פליקס ניקולאיצ'וק ,סביחה ניסים ,אליהו
נקש ,ולדיסלב סורוקין ,דוד סטניסלבסקי ,לירון סיבוני ,מלכה סולטן ,פורוק
נעימי ,מריה סוקולוב ,רומן סוקולובסקי ,מופיד סועאד ,יוסף עג'מי ,יניב עביד,
אלי חנא אבו-ע'אנם ,שושנה עמוס ,גניה פולייס ,משה פלד ,תרצה פולונסקי,
אתי פסחוב ,יונתן פלג ,נלי פרוב ,ציפורה פסחוביץ' ,ערן פיקאר ,אנדרי פריד,
אדית פריד ,ראיסה פורר ,מרינה צחבירשוילי ,אלכסנדר קזריס ,טל קורצווייל,
אהרן קרוגליאק ,מיכאל קויפמן ,ג'מיל קעדאן ,דבורה קרים ,מיכאל קרים ,יהודית
קורמן ,אליעזר קורמן ,טטיאנה קורוטצ'נקו ,דותן רייזל ,גדי רג'ואן ,חנה רוגן,
יעקב רחמני ,עירית רשל ,קלרה רוזנברגר ,גדי שמש ,ציפורה שמש ,אימן שרוף,
ענת שמשון ,סרגיי שבצ'וק ,רותם שני ,אפרת שוורצמן ,יעל שורק ,אייל שורק,
דניאל שפי ,ביאנקה שחרור ,אליהו תימסיט ,ברטה תיתא ,יוליה תלמי.
)מתוך תחקיר ״אלמגור״(

כפעיל נמרץ המתגורר בבני ברק,
לשנות סופית את לבושי ולבנות
לרב
ומוכר בסביבתו ,לא פעם יוצא
חיים חדשים ,אך הורי הודיעוני
צבי ונטורה ,לשמוע סיפורי מופת
שלא יכירו בי והפעם בטענה
מאנשים שונים .הפעם היה זה מכירו
שצריכים לדאוג לעניני "תכלית" ,מה
שביקש לשמור על עילום שמו
יהיה עם פרנסה?!…
בפרסום הסיפור ,מסיבות מובנות:
בהתלבטותי הגדולה נזכרתי כי אחד
"לפני שאתחיל בסיפורי ,עלי
ממכריי הוא חב"דניק וביקשתי ממנו
להקדים ולומר כי איני נמנה על
שיביא לי את אחד הכרכים שיש
חסידי חב"ד ,וכיום ,הנני משויך
ברשותו של האגרות קודש.
לחסידות אחרת ,בדרכה צעדו
בחרדת קודש כתבתי מכתב ,זאת
אבותי ובעקבותיהם הלכתי ב"ה.
למרות שלכאורה הייתי ועודני חסיד
אך דרכי לשם עברה שלבים שונים.
הנמנה על חסידות אחרת ,אלא
נולדתי בבית הורי שחינכו אותי
שמאמין אני באמונה שלימה בכוחו
בסגנון דתי לאומי בישוב קטן
של הרבי מלך המשיח שליט"א.
במרכז הארץ ,מילדותי לוותה אותי
העליתי את שאלת הלבוש ,ואת
דמותו של הרבי שליט"א מלך
שאלת מקום הלימודים .את המכתב
המשיח ,אותו הכרתי מפעילות
הכנסתי בכרך ט' שנפתח בעמודים
הטנקים שהיו מגיעים לבקר בישוב.
רס"ד-רס"ה:
כמו שקרה ליתר חברי ,עם ימי
"קוה קוויתי שלאחרי המאבק
בחרותי ,נסחפתי לעבר ה"מותר"
שעבר בנם שי' בעצמו ועם הסביבה
והגעתי למצב שמצאתי
ובפרט בהנוגע למראהו
את עצמי מסתובב ללא
בחיצוניות הנה לכל
כיפה ,לא מניח תפילין,
לראש צריכים היו
מכנסיים קצרות לרגלי,
לעודדו ולחזקו בדרכו
קוקו על עורפי ,צמיד
מלאה נסיונות זו.
על הרגל בדרך לעגיל
– הוריו שי' ,ובעיקר אמו
באוזן ועם תכנית לרדת
תחי'  . .והפרט שהענין
לאמריקה...
דמראה החיצוניות הרי
"עשיתי
יום אחד
לדברי הכל אין ענין
הרב צבי ונטורה
והגעתי
חושבים"
תוכני מצד עצמו"..
למסקנא שעלי לשנות את אורח
והמכתב שם ממשיך לעסוק בנושא
חיי .החלטתי לחקור אחר שורשיי
זה ,אך הפתעתי לא תמה כשקראתי
המשפחתיים וגיליתי כי היא
את המכתב השני.
משתייכת לאחת החסידויות
"מה שכותב אודות בנו שי' בקשר
מהגדולות בארץ.
עם השאלה דלימוד לימודי חול,
מצאתי
זו
בנקודה
לצערי דווקא
הנה פשוט שיש לשלול את זה
חבריי
הורי
עם
נלחם
את עצמי
במצבו עתה דכיון שהצליחו השם
להניאני
ניסו
כולם
הסביבה.
וכל
ית' ושוקד הוא בלימוד בישיבת
מלעשות את הצעד הדרסטי
תומכי תמימים  . .צריך להיאחז
ל"חרדיות" ,תוך שמראי משתנה
בברכת השי"ת וההצלחה ולנצלם
ונהיה שונה :פאותי צמחו וגם
ככל היכולת ולא לשמוע להסתת
הזקן ,ואף בגדיי "השחירו" אט
היצר הרע המחפש היתרים וכוונתו
אט .תוך כדי שאני ממשיך בלימודי
לבלבל את האדם בכלל ואת הנוער
סבלתי
הבגרויות שעמדו לפני סיום.
בפרט מללכת בדרכי השם" .גם כאן
לגלוגים מהסביבה ומלחמת חורמה
ציטטתי רק חלק מהמכתב המובא
מהמשפחה אבל התמדתי בדרכי.
שם באריכות.
שאין
אבי ואימי עמדו בתוקף על כך,
הדברים מדברים בעד עצמם ואין
וכי
מקום להיות שונה מהסביבה,
מה להוסיף על הדברים המדהימים
עיקר האמונה הוא בפנים בלב ,אך
רק אסיים שכמובן קיימתי את
לא בלבושים.
דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
וכעת
לסיומם
הגיעו
בתיכון
לימודיי
והמשכתי בלימודים בישיבה ,תוך
המחלוקת הגיעה לשיאה ,האם
שכפי שברכני שם במכתב  -אני
להמשיך באוניברסיטה או בישיבה
מנצל את לימודי בישיבה להשפעה
חסידית כמשאת נפשי .רציתי
על סביבתי הקרובה...
n
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כך לא עושים שלום
ומה שמנסים להשלות את הציבור שפעולות
אלו יקרבו את השלום המיוחל  -אי אפשר
לקרב את השלום ע"י פעולות המגבירים את הסכנה
למלחמה היל"ת ,על ידי זה שנותנים לנושא את כלי הנשק!
)כ"ד טבת תשמ"ב(

כעת באתר הגאולה :שיעורי "דבר מלכות",
תוכנית האקטואליה "פותחים נושא",
קטעי וידאו מכינוס השלוחים  -ועוד
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

כסלו פרק ליום

ו' י הלכות שגגות .פרק טו .הלכות מחוסרי כפרה..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ש' יא פרק ג-ה.

הל' קידוש החודש.
פרק יג.
פרק יד.

א' יב הלכות תמורה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

פרק טו.

ב' יג פרק ד .לב טהור וגו' .ספר טהרה והוא ספר עשירי ..פרק טז.
הלכות טומאת מת ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
ג' יד פרק ג-ה.
פרק יז.
ד' טו פרק ו-ח.
ה' טז פרק ט-יא.

פרק יח.
פרק יט.

החיים הם לא משחק
העוברים והשבים שחלפו באותן שעות ברחובות
תל אביב ,נתקלו במחזה מעניין ,שלשה אברכים
חב"דיים ,עם חיוך על פניהם מסתובבים
ומציעים להם להניח תפילין.
המיוחד בחבורה ,הוא הצורה בה הם נעו ממקום
למקום ,האחד מהם רכוב על גלגליות ,כשדגל
משיח דגול בידיו ,השני מוביל מין אופנים
שהוסבו לכרכרה גדולה ,והשלישי ישוב במרומי
הכרכרה כשפיו צמוד למיקרופון ומערכת
בידורית-ניידת והוא משמיע אימרות שגרמו
לכל אחד לעצור ,להעלות חיוך ולהפשיל שרוול
להנחת תפילין או לפחות ליטול עלון הסברה.
לאברך החב"די הישוב בכרכרה קוראים דדו
אלבחרי ,שחקן תאטרון וקולנוע ,המנצל גם כיום
את כישוריו לפעילות יהודית-חסידית.

בפעילות ה״מבצעים״ עם בני נוער

השונות .בכיתה ב' נבחרתי לשחק את התפקיד
הראשי בהצגת בית הספר.

בית חדש למדרש

השגחה פרטית

"נולדתי למשפחה ישראלית ממוצעת ,הוא מספר
על עצמו ,למרות שהשתדלנו לשמור על אורח
חיים מסורתי ,בכל זאת הדבר לא בא יותר מידי
לידי ביטוי .פה ושם ניתן היה למצוא מנהגים
ומצוות עליהם שמרנו ,כיום כיפור ,פסח וכיוצא
באלו ,אך לא מעבר לכך.
השינוי באורח חיי ,הגיע בכיוון הלא צפוי .בניגוד
להרבה חבר'ה שנפגשו לראשונה בבתי חב"ד
ובפעילות הברוכה בהודו או המזרח הרחוק ,הרי
שאצלי הכל קרה בלב תל אביב.
למעשה אפשר להצביע על ה"השגחה הפרטית"
שלוותה אותי בנושא זה עוד שנים רבות קודם.
עם סיום שירותי הצבאי בחרתי להתחיל
בלימודים מסיבים במגמות משפטים ותקשורת.
האמת היא ,שעוד בילדותי ,נבחרתי מספר
פעמים בבית הספר לשחק תפקידים בהצגות

כעת כשנכנסתי בעקבות לימודי ,בצורה רצינית
יותר לעולם התקשורת ,התחלתי לשמוע על
מקומות עבודה פנויים בתחום ,התקבלתי
כתחקירן בטלוויזיה הישראלית ,כשמשם
המשכתי לתפקידים נוספים כשחקן במספר
מקומות.
היה זה לפני כ 7-שנים ,באחד מאתרי הצילום,
נתקלתי באחד הצלמים ,שהתנהגותו הייתה
יוצאת דופן .הכיפה שעל ראשו ,ההקפדה על
כשרות ותפילות הובילו את סקרנותי לשאלות
שהתשובות עליהן נמצאו בשיעורי תורה...
באחד הימים הבחנתי במודעה המזמינה את
הציבור הרחב להתוועדות חסידית עם חב"ד,
הגעתי להתוועדות ח"י אלול ,ובמשך כל הלילה
ישבתי עם הרב דוד יצחק עזיזה ,קשר שממשיך
עד היום.
התחלתי להגיע באופן קבוע ללמודים במה

שקיבל את השם "בית חדש למדרש" הממוקם
ברחוב בן-יהודה  ,93ואורח חיי השתנה מהקצה
אל הקצה.
ישנם מספר דברים שמצאתי במקום זה,
המייחדים אותו על פני תחנות אחרות בהם
שהיתי בימי חיי .הראשון הוא הדגש המיוחד על
לימודי החסידות והיהדות .מידי יום אני יושב
ללמוד עד לארבע וחצי אחה"צ ,ורק אז אני חש
מסוגל לצאת לפעילות "מבצעים" ברחוב התל-
אביבי.
הענין השני הוא הדחיפה והעידוד להשתמש
בכוחות שישנם אצל כל אחד ולנצלם לקדושה,
כשאני עושה לדוגמא ,בכשרון המשחק שלי
ומנצלו להופעות והצגות חסידיות.

מנצל לקדושה

דווקא מיקומו של "בית חדש למדרש" בלב תל-
אביב ,הופכים את הפעילות למשהו מיוחד על
פני מקומות אחרים .העיר ,שקיבלה את הכינוי
"עיר ללא הפסקה" רגילה כיום לקבל וללמוד
גם מאנשים השונים
ממך וזרים לך .רוח
החופשיות הזו מנוצלת
כמובן גם לקדושה,
כאשר ,כפי שנכתב אנו
יוצאים במלא העוצמה,
איש איש וכישוריו
מתוך הצגת המחזמר
להפצת המעיינות חוצה.
בימים אלו ,אני שותף להפקה המקצועית,
ומביים את המחזמר החסידי החדש "הרפתקה
בעיירה" שתעלה על ידי צוות שחקנים כשרוניים
שגייס למטרה "בצלאל המספר" האמון על
ההפקה .ההופעה צפויה לעלות בפני אלפי ילדים
בבימות ברחבי הארץ ,בחג החנוכה הקרוב.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לא להתלהב מהאנטיביוטיקה
כותב אודות בנו שי' ,ומסיים שקבל ומקבל גם עתה
בכל יום גלולי )=גלולות( אנטיבייטיקה.
 בודאי ידוע לו שבארצות הברית כבר פגההלהיטות אחרי גלולות אלו ,ומתחילים להסתייג
משימוש "מופרז" מהם ,ומה שנוגע עוד יותר
 התחילו להבחין בתוצאות צדדיות בלתי רצויות,מובן שהערה זו היא רק בדרך כלל ,ולא באה אלא
לעורר ,שכדאי לדבר עם הרופא המטפל על שימת
לב ועיון הראוי - ,הרצוי המשך השימוש בגלולות
האמורות וכו' .ומה טוב לעוררו שיחקור בזה אצל
אלו שעסקו במיוחד בחקר בשטח זה ,אחרי שעל
פי רוב  -רופאים המטפלים אין זמנם פנוי כל-כך

לחקירות ,ובפרט אשר בתי חרושת המיצרים
הגלולות ,כמובן ,אין דעתם נוחה מחקירות הנ"ל.

)מאגרת ז׳קכט(

וקנה לך חבר
...עלי' להסיח דעתה לגמרי ממחשבות שהן היפך
מדת הבטחון יסוד אמונתנו ותורתנו תורת חיים,
ולא להתרשם ממה שלפעמים אינה מוצאת בעצמה
הכח להתרכזות כמו שהי' לפני יום ויומיים.
ועוד וגם זה עיקר ,לרכוש חברה וידידה אשר תוכל
לדבר עמה גלוית לב ,וכבר נאמר ,דאגה בלב איש
ישיחנה ,אף שכאמור דאגה זו היא פרי הדמיון
אשר מקורו היא פיתוי היצר .ובודאי ובודאי אשר
תגיע למטרה  . .והאלוקים עשה את הכל יפה בעתו
)מאגרת ז׳קלא(
ובזמנו.

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

מאירים
את העולם
באור הגאולה
ממש

להזמנת עלוני הסברה ,חנוכיות בשלל גדלים ,הפקות לחג ,ועוד
 077-5123-770צלצלו למרכז ההפצה

