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במסגרת ההכנות לקראת המפגש הענקים הטעון כל כך, 
בינו לבין עשיו, שולח יעקב את הצהרת הכוונות שלו: 
"עם לבן גרתי .. ויהי לי שור וחמור.. ואשלחה להגיד 

לאדוני למצוא חן בעיניך". הצהרה שאמורה להפיג את 
המתח העצום בין השנים, לאחר שנים של ניכור ואיבה 

וליצור אוירה של פיוס וסלחנות.
בתורת החסידות, המגלה את הפנימיות והעומק שבכל 

עניין, מוסבר, שבמילים אלו התכוון יעקב אבינו להבהיר 
לעשיו, כי הפיוס והאחדות 

האמיתית יוכלו להתרחש רק 
כאשר שניהם יפעלו יחד למימוש 

אותה המטרה הכללית הכוללת את 
ההויה כולה - גאולה ומשיח.

בהתאם למגמה זו מפרשים חז"ל 
את המילים "ויהי לי שור וחמור": 

"שור, זה משיח בן יוסף שנאמר 
"וחמור, זה  "בכור שורו הדר לו",

בן דוד, שנאמר "הנה מלכך  משיח
יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני 

ורוכב על חמור".

אבל למה חמור?
העממית בתודעה זה שהותיר פסוק

את הציוריות של מלך המשיח 
חמור ממש,  כשהוא רוכב על

מעורר תמיהה לא קטנה, וכי אין 
אפשרות לארגן לו למלך המשיח 
הופעה מכובדת יותר מאשר "על 

 ?? חמור"
השאלה נוקבת יותר, לנוכח 

התיאור המרהיב בנבואת דניאל 
"וארו עם ענני שמיא", כשהכוונה 

היא שהתגלותו של מלך המשיח תהיה ניסית לחלוטין, 
על ענני שמים. אלא שמתברר כי יש גם היבטים נוספים 

לנושא "חמורו של משיח".
בפרקי דרבי אליעזר נאמר, שחמורו של משיח זהו 
החמור שהיה למשה 

בלכתו עם אשתו ובניו 
למצרים, שנאמר "וירכיבם 
על החמור", והוא החמור 

שהיה לאברהם בלכתו 

לעקידת יצחק כנאמר "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש 
את חמורו". בשיחתו הקדושה מציין הרבי שליט"א מלך 

המשיח כי ה"חמור" הנזכר בפסוקים דלעיל רומז למעשה 
למושג "חומר" ו"חומריות", כאשר בכל אחד משלושת 
אישים אלו מתבטאת דרגה מסויימת של זיכוך החומר 
וגשמיות העולם וניצולו בעבודת ה'. העובדה שרק אצל 
המשיח נזכר שהוא עצמו "רוכב על חמור", מלמדת  מלך

כי הוא דווקא זה שמצליח לכבוש ולזכך בשלימות את
עולם החומר ולהכשיר בכך את העולם להיות דירה 

לעצמותו ית'.
במשך דורות, הודגשה דווקא 
מעלת הרוחניות בעבודת ה'. 

התחום הגשמי של חיי האדם, 
נחשב למשהו זניח, נחות ואף 
לגורם מסוכן ומדרדר בעבודת 
ה'. מסיבה זו היוותה הפרישות 
מחיי החומר, את אחד מסימני 
ההתעלות של האדם. עדיין לא 
התגלתה תורת החסידות ולא 

התגלו הכוחות לבירורו המוחלט 
של עולם החומר ועשייתו למקור 

של גילוי אלוקות.

על החומר רוכב
רק בגילוי תורת החסידות ע"י
הבעש"ט ועוד יותר בהתגלות 
תורת חסידות חב"ד ע"י רבי 

שניאור זלמן בעל התניא והשולחן 
ערוך שחג גאולתו י"ט-כ' כסליו 
חל בתחילת השבוע הקרוב, ניתן 
הכח "לרכיבה" על החומר. כשם 

שרכיבה על החמור מאפשרת 
לאדם להגיע למקום שבכוח עצמו לא יכול היה להגיע 

לשם, כך גם ב"רכיבה" הרוחנית על החומר, ע"י "בירור" 
וזיכוך החומריות והגשמיות ניתן לעלות ולהגיע לדרגה 
שהנשמה כשלעצמה אינה יכולה להגיע אליה. הגדרת 

מלך המשיח כ"רוכב על חמור" מהווה נתינת כוח למצות 
את עוצמת עולם החומר - עפ"י גדרי ההלכה כמובן 

בקרב  בשורת הגאולה ית', להפצת -  להתעלות בעבודתו
עם ישראל והעולם כולו, עדי התגלותו המלאה של הרבי 

שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה 
וטוב לבב. 

חג הגאולה
שבת, למשך ימי  ממוצאי   החל

מציינים את חג ושני השבוע, ראשון
"ראש השנה לחסידות" החל  הגאולה

- כ' כסלו. ביום זה יצא  י"ט בתאריכים
רבי שניאור  הזקן, לחירות האדמו"ר

והשולחן ערוך,  התניא זלמן, בעל
לאחר שנאסר  חב"ד, מייסד חסידות

הצארי, בעקבות קטרוג  בידי השלטון
שהתעורר על הפצת החסידות. יום 

הקטרוג,  היום בו בטל שיחרורו הינו
מעיינות  להפצת משמים וניתנה רשות

חוצה. החסידות

חנוכה לעלוני ביקוש
רחבי הארץ נשלחים בימים כל אל
פעילות חג החנוכה להבאת אלה צרכי

השלוחים  הציבור. לצד שכבות האור לכל
והפעילים, נרשמת הענות והרשמה 

מירבית לפעילות נרחבת והזמנת 
חנוכיות, עלונים ופוסטרים לקראת 

ההפצה ממש:  מרכז המבצע הקרב ובא.
.077-5123-770

אור הגאולה חנוכיות
ראה אור השנה, מחודש   יצור

גגות הרכבים לחנוכיות המורכבות על
קשיח  מחומר עשויה בימי החג. החנוכיה

במיוחד.  ומשולבת במנורות מאירות
החנוכיה מורכבת בצורה נוחה במיוחד 
 - להרכבה ולאכסון. לפרטים והזמנות

ברוך: 052-8770-490.

עולם החומר, להתעלות  עוצמת את כוח למצות נתינת על חמור״ מהווה כ״רוכב מלך המשיח הגדרת
התגלותו המלאה כולו, עדי ישראל והעולם בקרב עם בשורת הגאולה להפצת ית׳, עצומה בעבודתו

חדשות טובות
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הגאולה, ה'תש"ע (4.12.09) פרשת וישלח, י"ז כסלו, חודש                            ערב שבת קודש

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

מוכן  העולם
וזועק לגאולה
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החסידות, תכתבו ובדרכי החסידות בלימוד טובה, ״לשנה
זלמן, בעל הגאולה שניאור רבי ותחתמו!״ בתמונה:

טוב! גוט יום - שמח! חג



ÂÏÒÎ Ë"È ˙ÏÚÓ
 ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰ÏÚÓ‰
 ‚Á ,˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰¯Â˙ Ô˙ÓÂ
 ˙ÂÏ‚˙‰‰ ‰ÏÈÁ˙Ó Â·˘ - ÌÈ‚Á‰
 ‰¯Â˙ ÈÓÚË ,ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙¯Â˙ Ï˘
 ,"‰È˙ÂÂÙˆ ¯˙ÒÓÂ ‰ÈÓÚË „ÂÒ" -
 ÔÈ‡· "‡ˆ˙ È˙È‡Ó ‰˘„Á ‰¯Â˙"

 Ô˙Ó· ‰˙È‰˘ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÍÂ¯Ú
 ‰¯Â˙ Ï"Ê ÂÈ˙Â·¯ ¯Ó‡ÓÎ ,‰¯Â˙
 ‡È‰ Ï·‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· „ÓÏ Ì„‡˘

."ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙¯Â˙ ÈÙÏ
(·"˘˙ ÁÏ˘ÈÂ Ù"˘ ˙ÁÈ˘Ó)

שם נטה אשר השדה חלקת את ויקן
יט) (בראשית לג, אהלו
שאין אומות העולם זה אחד מג' מקומות
גזולין  ולומר  ישראל  את  להונות  יכולים
וקבורתו  מערת המכפלה ואלו הן: הן בידן
המכפלה  מערת  המקדש.  ובית  יוסף  של
לעפרון אברהם  "וישקל  טז) כג, (בראשית 
(דברי הימים-א, כב, הכסף". בית המקדש את
וקבורתו  כה) "ויתן דוד לארנן במקום וגו'".

חלקת השדה". את "ויקן של יוסף
שמעוני) (ילקוט

לחסידות השנה ראש - י״ט כסלו
כותב כסלו, בי"ט ממאסרו  גאולתו  על 
יצחק מברדיצ'ב:  לוי  הזקן לרבי  אדמו"ר
ברבים,  ה')  (שם ונתקדש נתגדל  "אשר 
גם  אשר  השרים...  כל בעיני ובפרט
על  ואמרו  וענו  הדבר.. יפלא  בעיניהם 

מאת ה' הייתה זאת...". כי זאת,
תורת  גילוי בגלל היה כידוע,  המאסר 
הפצה  גאולתו החלה כאשר ע"י החסידות,
החסידות חוצה.  תורת של ביותר גדולה
את  במכתבו  הרבי  מקשר  מדוע כן  ואם 

גאולתו לגודל ההשפעה על העמים? 
חוצה  הפצת מעיינות החסידות וההסבר:
הרמב"ם:  כותב עליה  לגאולה,  מביאה
כולו,  העולם  את  יתקן  המשיח "שמלך
... לקרוא  עמים אל אהפוך אז כי שנאמר
ידעו  העולם אומות ה'", שגם כולם בשם

(לקוטי שיחות)את ה'.

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:15  4:00 ירושלים 
5:16 4:13 תל-אביב 
5:14  4:03 חיפה 
5:18  4:18 באר-שבע 
5:13  4:11 ניו-יורק
- והיתה לה'  ‰ËÙ¯‰: חזון עובדיה

(‡ ,‡ ‰È„·ÂÚ) המלוכה

בעולם" בפועל "להביא ההתגלות

בפרשתנו "ויהי לי שור וחמור, צאן  הפסוק על
– זה  "חמור נאמר במדרש: – ועבד ושפחה"
"עני ורוכב על חמור". מלך המשיח, שנאמר:

ה"בירורים".  – בעבודת ביאת המשיח תלויה
שכל ישראל "מברר" ומזכך  כך כלומר: על ידי
הבהמית. וחלקו בעולם ומנצל  את גופו, נפשו

– הרי הוא "ממשיך" את  אותם לקדושה
הגילויים שלעתיד.

מוכן להיות
וזה מובנו של הקשר בין הפסוקים "עם לבן 
שאצל  וחמור": משום – "ויהי לי שור גרתי"
"גירות"  בבחינת יעקב היו הדברים הגשמיים

("גרתי")  לאלוקות ודירה ושימשו "כלים"
מוכן לקבלת פני המשיח,  מצידו – היה הוא

– זה מלך המשיח". "וחמור
– להודיע  ולכן שלח מלאכים לעשיו

(על יעקב) בוצעו,  עליו שה"בירורים" המוטלים
מתוך הנחה  – מוכן לקבלת פני המשיח והריהו

ושגם  במצב שלאחר הבירור עשיו הנו שגם
מצדו אפשרית הגאולה.

אחיך  אל "באנו המלאכים: באת תשובת
– אל עשיו". כלומר: נשלחו על ידך ל"אחיך", 
באנו לגאולה, אבל שהוא כמוך, מוכן במחשבה

קודם  של "עשיו", - הוא שרוי עדיין במצב אל
לבוא עדיין. ולכן אין הגאולה אפשרית הבירור,

נצחיות,  לכל יהודי,  הן התורה והוראותיה
ובכל מקום. וזו ההוראה הנובעת מכל  בכל זמן

האמור:
חייב להכין  עצמו שהוא מצד על יהודי לדעת

ושפחה",  "צאן ועבד את עצמו ואת עניניו
לגאולה השלימה.

מכריעה אחת פעולה
– הידיעה  גרתי" – "עם לבן וההכנה היא

אינם אלא  הברורה אשר כל העולם הזה ומלואו
בדרגת "גרתי", "גר אנוכי בארץ".

שבעים שנה  שנותינו בהם כל החיים של "ימי
ימיו מאה  "והיו שנה", – שמונים בגבורות ואם
ועשרים שנה", - הנם בחינת "גרתי", ואז אין 

וגם בא  מהווה הפרעה לרוחניות, הגשמיות
ועבד ושפחה"  שפע גשמי, "שור וחמור, צאן

כמשמעם.
וכשהאדם מכין את עצמו ואת עניניו שלו 
משפיע גם על העולם  – הרי הוא לגאולה

טובה אחת  כולו, שכן העולם שקול, ובפעולה
זכות ולהביא  להכריע את העולם לכף אפשר

הרמב"ם: "ישראל  שכותב הגאולה, וכפי את
הזקן  שעושים תשובה - מיד נגאלים" ואדמו"ר
מוסיף "תיכף ומיד". זאת אומרת, שמבלי הבט 
האדם  הרי על ידי התשובה יכול למצב העולם,

לפעול גאולה פרטית בעצמו, ועל ידי כך גם 
כולו. בעולם הגאולה הכללית

עבודה מיוחדת
ונשלמו כל עניני נגמרו שמצד יעקב ולהוסיף,

היתה יכולה וצריכה להיות  אז הבירורים וכבר
זאת, לא בא ענין זה בפועל מצד  הגאולה, בכל

(וב)העולם.
ועבודתינו" של כל אבל, לאחרי "מעשינו

ובמיוחד  כולל במשך כל הדורות, ישראל בני
החסידות בי"ט כסלו, שאז  לאחרי גילוי תורת
ד"יפוצו מעינותיך חוצה",  הענין התחיל עיקר

לדור,  נשיאינו מדור ומוסיף והולך ע"י רבותינו
נשיא  וחמי אדמו"ר עד לכבוד קדושת מורי
חוצה בכל  דורנו, שעל ידו הופצו המעיינות

קצוי תבל - 
הענינים גם מצד  כל כבר נגמרו ונשלמו

שכבר נשלמו  (וב)העולם, כפי שהודיע והכריז
כל עניני העבודה, גם "צחצוח הכפתורים",

מוכן לביאת המשיח. והכל
שלאחרי זה  מובן שהמשך העבודה ומזה

סיבה  מאיזו מתעכב צדקנו שמשיח (כל זמן
אינו "עבודת (בלתי ידועה ומובנת כלל))
(שהרי כבר נסתיימה ונשלמה הבירורים"

אלא, עבודה מיוחדת להביא  עבודת הבירורים),
ההתגלות בפועל בעולם.

ותשנ״ב) תשט״ז-ח״י וישלח, ש״פ (עפ״י שיחות

 

דבר מלך

פרשת וישלח

וישלח

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

למשפחת
שיחי' סיבוני הת' מרדכי

לרגל חתונתו
רחל שתחי' יעל חיה עם ב"ג

כליפא שיחי' ירמיהו למשפחת הרב
עד עדי בנין - ביתם יהא

טוב מזל ברכת
הלוי ע"ה יצחק זאב ר'

וולפא
בתוכם עפר" והוא שוכני ו"הקיצו ורננו
המשיח בהתגלות הרבי שליט"א מלך
האמיתית והשלימה בגאולה

נשמת לעילוי
מסעוד ע"ה ר' בן יעיש ר'

בוסקילה
בתוכם עפר" והוא שוכני ו"הקיצו ורננו
המשיח מלך בהתגלות הרבי שליט"א
והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי

טויטו שיחיו וזהבה נח ר' למשפחת
שיחי' יצחק לוי הת' הבן לבוא

ברכה שתחי' חיה השידוכין עב"ג בקשרי
דהאן שיחיו ודינה אליהו ר' למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא

טוב מזל ברכת



חב"ד במזרח הרחוק, חלוץ בתי
בניו דלהי, הפעיל  הוא בית חב"ד

תת  בבירת עשרה שנה כבר כשמונה
היבשת ההודית.

חב"ד  למקומות אחרים, בית בניגוד
תחנת  משמש כעין זה במקום

מעבר. הבאים והיוצאים ממדינה זו, 
הבין  בשדה התעופה ברובם נוחתים

וכמו בכל מקום, מחפשים  לאומי,
ראשית את בית חב"ד, כשמכאן 

לאחר  חפצם, למחוז הם ממשיכים
ימים. או מספר שעות

זה, בו  במקום אופי הפעילות
הינו  בקביעות האורחים מתחלפים

שונה מפעילותם של מרבית בתי 
המבוססים גם על  חב"ד בעולם,

ושיעורי יהדות בהמשכים.  סדנאות
לשלוחים  כמעט ולא יוצא ככאלה,

בעיר, לעקוב אחר תוצאות שיחותם 
הדי-חטופות עם המטיילים, 

מפגשים חטופים 
שלעיתים מניבים 
מפתיעות. תוצאות

מספר  על מפגש שכזה
השליח בעיר, הרב 

שמואל שארף: "ישנו 
בחור חב"די שבימים 
חובש ב"ה, את  אלה

המרכזית  ספסלי הישיבה
ב-770, ניו יורק. 

שנים  לפני מספר לראשונה, כשהגיע
הוא בא בגישה של בוז  חב"ד, לבית

עמוס בדעות  וזלזול לערכי היהדות,
דתיים,  קדומות על היהדות ועל

משיח. שלא לדבר על עניני
אותו  הראשונה שפגשנו הפעם

שבת. דיברנו כמובן  הייתה בסעודת
על בשורת הגאולה וזהות הגואל. 

הלכו לביתם, הוא  שכולם גם אחרי
איתו שיחה באוירה  נשאר והתפתחה

לתוך הלילה. ראיתי שבנפשו  טובה
הוא חש משיכה עזה למורשת  פנימה
מנסה  אבותיו, אך את זה בדיוק הוא
דיברנו על  הרבה מהשיחה להדחיק.
העבודות  כל שלנו כעם מול הייחוד

שנמצאות בשופי בהודו.  הרבות זרות
אותו  לראות הופתעתי מאוד לכן

חב"ד ובידו  נכנס לבית ראשון ביום
בשוק המקומי ועליה  טבעת שקנה

זרה. הוא  עבודה של שם חרוט
פשוט בא לשאול אם זה יפה...

מבלי להסס, אמרתי לו במילים 
ברורות וחדות שיסיר את הטבעת 

ושוב  היתמם מאצבעו. הוא הזו
ארוכות על מעלתנו  התחלנו לשוחח

מול כל העמים האחרים ויחודינו. 
לרבי  כל העת הצעתי שיכתוב

המשיח, עד שלבסוף  שליט"א מלך
נתרצה וניאות לכתוב. בתחילה 

רבה, אבל  לא ייחס לזה חשיבות
כשהתחיל לקרוא את התשובה 

נרעדנו. נכתב שם בנוגע לתכשיטים 
שמות  עליהם וטבעות שחרוטים
לענוד אותם,  קדושים שיש בעיה

היום נכנסים  כיוון שבמהלך
למקומות טמאים.

בו במקום הוא הסיר את הטבעת. 
עובד  כנראה ה'לעומת זה' אבל

"אבל  והוא שאל: שעות נוספות,
הוא לא ענה לי על השאלה 

ששאלתי? שאלתי על ענינים 
הטבעת"?  על משפחתיים ונעניתי

מובן שהסברתי לו שהרבי שליט"א 
שהוא  מה על מלך המשיח עונה

לענות ולתקן.  שצריך חושב
נאמר  גם באותו מכתב

ב'תומכי  שילך ללמוד לו
תמימים'. כשהסברתי לו
– גיחך. הוא  הכוונה מה
שהוא הכי ונימק הסביר

רחוק מלעשות צעד כזה.
הבאה שפגשתי  הפעם

לאחר שנה  הייתה אותו
וחצי.

עזב את  ידעתי שהוא
ועבר לעבוד בג'ורג'יה  המזרח

שבארצות הברית, ומכיון שהגעתי 
סיפר  איתו קשר הוא יצרתי ל-770,
שיפוצים  עובד אצל קבלן לי שהוא

והוא מרוצה מאד מעבודתו. 
לבקר  ביקשתי ממנו שיואיל לבוא

ב-770 ולמרבה שמחתי הוא  אותנו
באחד הבקרים הוא הגיע,  הסכים.

בצוותא אמרתי  לאחר שלמדנו מעט
טובה לכתוב שוב. לו שזו הזדמנות

אותה  את הפעם הוא קיבל גם
תשובה בדיוק שקיבל בהודו:

ב'תומכי תמימים' בעירו  "ללמוד
ולהשפיע על סביבתו". הוא שאל 
בעיר  עליו לעשות? הרי מה אותי

עובד יש רק שלושה יהודים  בה הוא
קודש  הענקתי לו כמה ספרי בלבד.

והצעתי שיניח עם חבריו וילמד 
איתם.

לאחר מכן נפגשנו  כמה חודשים
ישראל, אז החליט לעבוד  בארץ

ומאז  בצפת. ללמוד בישיבת חב"ד
למד גם בעצם הכל היסטוריה. הוא

ב-770... nב'דעת' וכיום הוא לומד

מייסד של הגאולה חג בכסלו, י"ט לרגל המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
והשולחן-ערוך. התניא בעל הזקן, אדמו"ר מליאדי, זלמן שניאור רבי חב"ד, חסידות

מעשה בפועל!הדבר החשוב - מעשה בפועל! - הדבר החשוב
הוא  הזקן,  רבינו  הגאולה,  בעל  את  המאפייינים ההחידושים  אחד 
עצמו  והחסידות, הרי הוא הנגלה שבנוסף לכך שלמד ולימד את תורת

במעשה בפועל: עסק
וכן כשעסק בבירור  הי'ה בעצמו הקורא בתורה, כך למשל, רבינו הזקן
במדידת  בעצמו  עסק  שהוא אחיו,  ב"תשובות"  מסופר תורה, שיעורי
כיצד לנהוג  וכן בשחיטה הוא הראה לשוחטים שיעורים ומטבעות וכיו"ב:

וכו'. ולשמור
ביום הכיפורים  בסיפור הידוע: פעם מיוחד באופן מתבטא - חידושו זה
הזקן באמצע תפלתו בבית  רבינו הפסיק הנוסחאות), - לא' (או בשבת
הבית בני שכל  ליולדת  לעזור העיר לקצה  והלך  טליתו פשט הכנסת, 

מתיר  הענינים שפקוח נפש עזבוה והלכו לבית הכנסת, והוא עזר לה בכל
וכו'.

כששמעתי סיפור זה מפי כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר, הוא הוסיף 
הרי ידע  היו מספרים סיפור זה.  אבל הוא לא שהחסידים תקופה שהיתה

גדול. אעשה מזה "טראסק" להתאפק, וסוף-סוף שאני לא אוכל
(מאמר "באתי לגני"  בהזדמנויות אחרות זה סיפור ואמנם כבר סיפרתי
"טראסק" עד היום,  של באופן פרק ו. ועוד), אבל אם זה לא הי'ה תשי"א

"טראסק" כעת! אעשה מזה
הרי אדמו"ר הזקן התפלל באותה שעה בבית כנסת מלא  תמוה: לכאורה

צריך ללכת לעזור ליולדת? דוקא הוא הי'ה ומדוע אנשים,
הוא עשה  אבל זה מסביר רק מדוע ידוע הכלל של "מצוה בגדול", אמנם
שהיו  בין כל שאר האנשים איך זה שדוקא הוא הרגיש זאת זאת בפועל, אבל
שאין  בעבודת התפילה, אז בחשבון שעסק כשלוקחים ובפרט בבית הכנסת?
ביום  ובפרט - להאריך במעלת עבודת התפילה של רבינו הזקן צורך כלל

עצמך: הכיפורים?! והגע
לפני  "דע ומצב  של  עומד באמצע עבודת התפילה, במעמד  הזקן רבינו 
הצמח- אתה עומד" בתכלית השלימות ובפרט לפי מה שמביא אדמו"ר מי
הזקן  מרבינו הלשון  נשמע  הי'ה (פ"מ) שכך  התפילה" מצות ב"שרש  צדק 
רוצה  - "אינני בדביקותו בתפילה: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ"
וכן ע"פ  אותך בלבד", רוצה אלא הבא, אני ולא עולם דבר, לא גן עדן שום
ובעבודת  וכו', הזקן הי'ה מתגלגל על הרצפה בשעת תפלה הידוע שאדמו"ר
בציבור ובאמצע  הקדוש! במקום קדוש ובתפילה - בתפלת יום התפלה גופא
הי'ה לו פנאי להרגיש להתבונן ולהתייגע אודות  - בדבר נעלה כל כך עיסוקו

העובדה ש"בקצה העיר" נמצאת יולדת הזקוקה לעזרה?!
- שהמעשה בפועל,  חידושו המיוחד של רבינו הזקן את שזה מבטא אלא,

ביותר בעבודתו! הדבר החשוב העיירה, הוא העזרה בפועל ליולדת בקצה
מגיע  בענינים עמוקים ונעלים, ויתכן שהוא יכול אדם לחשוב שהוא שקוע
משום  אלא עצמו,  דאהבת  משוחד  הנובעת טעות  מחמת לא  זו  למסקנה 
בענינים נעלים, וכיון שכן, אין ביכולתו לעסוק בדברים  שהוא באמת שקוע

בפועל... פשוטים של מעשה
ה"שוחד" האישי  חייו של אדמו"ר הזקן: שלמרות ללמוד מסיפור על כך יש
יטעה בעצמו  שהאדם עצמו", לא סביר קרוב אצל ש"אדם והרגש של כל אחד,
ביוהכ"פ בבית  מאדמו"ר הזקן בעת התפילה שהוא עומד בדרגא נעלית יותר
וכו'  קל-וחומר: אם אדמו"ר הזקן עזב את התפילה עליו ללמוד הכנסת! ולכן
מכך,  כל-שכן וקל-וחומר שעליו ללמוד - העיירה ליולדת בקצה לעזור כדי

ולעסוק גם כן בעזרה לאנשים פשוטים!
זה  אדרבה,  הרי  לאדמוה"ז, במעלתו  מגיע  הוא  שאין  טוען  הוא וכאשר 
ודאי שעליו  אדמוה"ז, בדרגת הטענה: מכיון שעיסוקיו אינם את מחזק עוד

מאדמו"ר הזקן! קל-וחומר ללמוד
תשד״מ) (י״ט כסלו

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו  פרק ליום
בפרקים תעניות.. הל'

פרק א. אלו.
פרק ב.

פרק ג.

ד. פרק

ה. פרק

מגילה וחנוכה..  הל'
פרק א. אלו. בפרקים

פרק ב.

יב-יד. פרק מת. טומאת הלכות

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

פרק כא-כג.

אלו.  בפרקים אדומה.. הלכות פרה כד-כה. פרק
פרק א.
פרק ב-ד.

ה-ז. פרק
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הניצוץ שהתעורר

לה ו א הג ר  ת א ב ו א ד י הו ר  ו ד מ

"דבר מלכות",  הגאולה: שיעורי כעת באתר
"פותחים נושא",  תוכנית האקטואליה

השלוחים - ועוד קטעי וידאו מכינוס
www.hageula.com

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא העתיקה, בנתיים,

של  התישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
וכו')... בחברון ובשכם (ועד"ז העתיקה יהודים בירושלים

(זאת חנוכה תשמ"ו)

6132 צפת ת.ד.   | והארץ העם להצלת המטה

הגירוש השקט

שארף שמואל הרב



ביטוח רכב          ביטוח דירה
ביטוח עסק          ביטוח חיים

ביטוח משכנתא          ביטוח בריאות
 

קדמי ביטוחים

הרב קדמי בעל הסוכנות אצל הבעש"ט במז'בוז

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

מתקשרים ומרוויחים
מחיר ושרות והעיקר בבית

 03-501-7702 רב קווי
לחג, ועודלהזמנת עלוני הסברה, חנוכיות בשלל גדלים, הפקות לחג, ועוד גדלים, הפקות חנוכיות בשלל עלוני הסברה, להזמנת

077-5123-770077-5123-770 - לצלצלו למרכז ההפצהמרכז ההפצה ממשממש צלצלו

מאירים
את העולם

באור הגאולה

הגאולה בצבא חייל נאמן

ובולטת מתאימה להתנהג בצורה
וביחוד על הצעירים,  ולומר הדברים בפשטות:
(דאין עליהם לשנות  השמד בדורנו, דור שגדלו

קשה הוא  שנה, שדבר השקפת עולם של 50 - 30
נפשי לעצמם  ביותר), על צעירים אלו לתת דו"ח

עמנו בני  של וסלתה מקום הם של שמנה שממלאים
בראש חוצות באופן שכל  להלוך ישראל, ועליהם
יצחק ויעקב  אברהם רואיהם יכירום אשר מזרע
שיכירום  תבנה ותכונן בפרט הקודש ובארץ הם,

יהיה  תורה ומצות הם ככל הדרוש, ולא שומרי אשר
על-ידי זה  אם כי שמדברים עברית, מה זה ע"י

שבטח ממאה  אותו ברחוב, יאמרו עליו שכשפוגשים
זמנו  ובמה מבלה הוא, וכשישאלו אותו, איך שערים

המצב  להיות הגמורה, צריך הוא, הרי בפשיטות

והמענה, שמבלה כל זמנו, בלימוד התורה ושמירת 
הסדר  על-פי מצותיה, אלא שכיון שמוכרח הוא

כפשוטה, הרי  שהנהיג הקב"ה בעולמו, גם לפרנסה
מרץ רב  השקעת מלאכתו ארעי, באופן שאינו דורש
שלו, וכח  ופשיטא שלא השקעת חכמה-בינה-דעת

בענינים שגם האינם יהודים  בכללותה, המחשבה
(מאגרת ז׳קלט)מתלהבים עליהם.

מצוה בר מנהגי
במה שכותב אודות מנהגים קשורים בבר מצוה,

הוראות, לבד הנדפס בהיום יום  - לא שמעתי בזה
לי"ב כסלו), אשר  שם (בברכת שפטרני - ראה

מתחילים להניח תפילין שני חדשים קודם, שבועות
בברכה... בהנחתם, וכשמתרגל ברכה, אחדים בלא

(מאגרת ז׳קלד)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

אחד מהסיפורים הידועים, המסופרים בהקשר 
מספורים דווקא על  כסלו, לחג הגאולה י"ט

היה זה  הזקן ממאסרו. שחרורו של אדמו"ר עת
והוא  להובילו, להיכן כאשר שאלוהו החיילים

החסידים שהתגוררו  נקב בכתובת ביתו של אחד
בעיר.

והחיילים הכניסוהו לבית,  משהגיע למקום,
הראשונה  בקומה טעות מצערת, התבררה

התגורר... אחד המלשינים מהמתנגדים לדרכו, 
הראשונה. בקומה בעוד שהחסיד התגורר

ההזדמנות, לגעור  שהמתנגד ניצל את כמובן
חשדו  שהחסידים עד הזקן, רבינו על ולצעוק
השכן  לברר אצל וירדו אינו כשורה, שמשהו

הרבי כשהוא שומע את  את מלמטה, שם מצאו
הצעקות מפי מארחו.

שאדמו"ר הזקן, ביקש שלא יגיבו ויעשו  למרות
מאומה לאותו חצוף, ואף כיבדו בשתיית מים 

אותם הוא הגיש לו, בכל זאת  חמים בביתו
שעות בהם היה בביתו,  אותם שלש על התבטא

מחמישים ושלוש הימים  שהיו קשות לו יותר
וכאן היה מדובר על  (מאחר בכלא אותם עשה

יהודי). של בידיו "כלא"

הניצוץ את מגלה
שומע  חיילובסקי, מבת ים, אליהו כשר' יעקב

לאשר  הסיפור, הוא מהנהן בחזקה, כמבקש את
חייו האישי, דומה אף הוא סיפור את הדברים.
כאלו המפריעים  לאותו "מאסר" כביכול בידי

לדרכו.
בעיר וולגגרד, שם  שנים, לפני מספר "הכל החל,
התגוררתי באותם ימים, השלוחים, מנהלי בית 
היהודית המת־ השייכים למהפכה בעיר, חב"ד
ברית- חוללת בשנות תחיית היהדות במרחבי

לצעירים  המועצות לשעבר, ארגנו פסטיבל ענק

ולבחון מה  להגיע יהודיים, בלב העיר. החלטתי
יש להם להציע".

את האמת חוקר
התכונה האישית המולדת בתוכו, לבחון כל 

לעומקו, הייתה, בהשגחה פרטית, התכונה  דבר
שעזרה לו להגיע מאותו ביקור ומפגש ראשון 
תורה ומצוות,  שמירת של היהדות, לחיים עם

מתייעץ עם השליח הרב  שלב, הוא כשבכל
בגיל 22  בהחלטתו האמיצה, גם כך שווטובסקי.
שהוריו לא  מילה כדת וכדין, לאחר לעבור ברית

עשו לו זאת בשנות הקומוניזם ודיכוי היהדות.
סיימתי את לימודי באונברסיטה,  "באותם ימים
ניסו לדבר על  וחיפשתי מה לעשות. השלוחים
ללימודים בישיבה, אך סירבתי בכל  ליבי, ללכת

תוקף, לשמוע על הרעיון.
שכך הם הדברים, הם הציעו לי לנסוע  משראו

קשור  שאינו ארגון למוסקבה שם נפתח, על ידי
לימודים מיוחד המשלב לימודי  לחב"ד, קורס

קודש עם לימודי מחשבים.
ללימודים  ונרשמתי לי נראתה ההצעה

שהתקיימו במוסקבה. בקורס פגשתי גם כמה 
ב"תומכי תמימים", אך חשו  שלמדו תלמידים

החסידי, הכולל גם  אורח החיים עם שקשה להם
וכו'. כבחמורה ועיטור בזקן שמירה על קלה

הידע את מנצל
התרחקתי כשלכאורה דוקא כאן, כי התברר

עוז.  אליה ביתר נמשכתי החסידית, מאוירה
בקשר מתהדק עם השליח,  מצאתי את עצמי

להחלטה על הפסקת  גם שהוביל במרוצת הזמן
וכו'. גילוח הזקן

דיבורים נגד  שמעתי לצערי, לאורך כל הזמן
שיטת חב"ד, כשהשיא המוזר ביותר התרחש 

ערכו לנו בקברות  באחת המסעות שהם
הצדיקים.

לציונו של אדמו"ר  גם להגיע ביקשו הבחורים
הזקן בהאדיטש, שם פגשנו בפרופ' שבמשך שעה 
שגרם  מה חב"ד, חסידי כנגד פעולות ארוכה נאם

הסופית, לעבור ולבחון לעומק  אצלי להחלטה
אותם. מה יש שם, שכל כך לא אוהבים

לאחר  לארץ הקודש, שנים הגעתי כארבע לפני
לימודים מיוחדת בישיבת "תומכי  תקופת

ברוסיה, המשכתי בלימודים בסניף  תמימים"
ללמוד  עובר כשאני העמק, במגדל החב"די

כשנה  חתונתי, לפני המקומי, לאחר ב"כולל"
אורה שתחי'". וחצי עם רעייתי

כיום כאמור, בבת- חיילובסקי, מתגורר אליהו ר'
צבר עם השנים  הידע הטכני שהוא ים, כשאת
לפעולות  מנצל כיום בתחום המחשבים, הוא

באופנים  חוצה, הפצת המעיינות להרחבת
כולל רשת האינטרנט, בפיתוחים שונים  שונים,

 .(www.hageula.com) במסגרת אתר הגאולה
מספר פונקציות  מסיים, בקרוב נעלה "אגב, הוא

מפתיעות לאתר..."

יעקב אליהו חיילובסקי ר׳


