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נקודת המאבק
אז ובזמן הזה

יש לציין שחבורת השלטון הנלוזה ,אינה פועלת בחלל ריק ,וזוכה לתמיכה והעלמת עין מצד מפלגות
הימין ,הדתיים והחרדים .גם במצב של ״אני ישנה״ יש את ״וליבי ער״ ,זהו הרבי שליט״א מלך המשיח
"צריך להאזין למה שנרות חנוכה מספרים" ,אומר אדמו"ר
הריי"צ ,רבי יוסף יצחק שניאורסון ,והשבוע היו לנו כמה
וכמה הזדמנויות טובות ,להאזין ולהפנים .אלא שדווקא
אז ,כאשר נרות החנוכה מספרים ,על מתתיהו המכריז
על המרד ועל מלחמות החשמונאים ועד לנס פך השמן,
מתעוררת השאלה ,על מה בעצם היה הויכוח?
הנסיון לתאר את מרד החשמונאים במונחים של
מאבק על ריבונות ,הינו שיטחי ומתעלם מעובדות
מהותיות .למעלה ממאתיים שנה שארץ ישראל הייתה
תחת שלטון עם זר ,אז מה קרה לפתע? בחורבן בית
ראשון היו אלה הבבלים,
ששלטו כאן .אח"כ באו טנק אחד ,כביש אחד
הפרסים ,שבהצהרת כורש
המפורסמת איפשרו את
תחילת בניית הבית השני.
השליט הבא היה אלכסנדר
מוקדון שכלל את ארץ
ישראל בתחום כיבושיו
והותירה תחת שלטון
היוונים ,אז על מה ומדוע
פרץ המרד?

מחוקי רצונך ,שלא לראות בהם ביטוי לרצונו ית' .זו
הייתה כוונתם.
כמו הניסים ,גם גזירות היוונים נותרו "בימים ההם"
ו"בזמן הזה" .שינו אולי שם וכינוי אך כשצצו מחדש
התברר שהעיקרון נשאר ,לעקור כל עניין של אלוקות
וקדושה .כך גם "בזמן הזה" ובארץ ישראל קמה חבורת
שלטון ,אשר מזה כמה עשרות שנים מנסה להחדיר בעם
ישראל חינוך מעוקר מכל עניין של אלוקות ,קדושה
ואפילו אנושיות ,והתוצאות ,על הפנים.

וליבי ער

 אלפי נשמות אך לא רק בתחום הערכיזכתה אותה חבורה לעמוד
בראש מחנה העוקרים,
אלא גם בתחום הקיומי
של הישוב היהודי בארץ
ישראל ,כאשר מזה שנים
שהיא קובעת כהנחת יסוד
כי שאלת בעלותנו על
ארץ ישראל אינה שאלה
בטחונית וגם לא שאלה
ערכית של עם ואדמתו
קוד אלוקי
אלא שאלה של נדל"ן
ותו לא!!! לא קדושה ולא
את התשובה מספקים לנו
אלוקות וגם לא בטחון
חז"ל בנוסח ברכת "ועל
ביוזמת מספר ״תמימים״  -תלמידי ישיבת חב״ד ב 770-שבניו יורק,
חצה ולא בטיח .העיקרון לפיה
ימי
הניסים" שבתפילות
השבוע טנק המבצעים את כביש  95לאורך החוף המזרחי של ארה״ב ,תוך
פועלת אותה ממשלת
החנוכה" :בימי מתתיהו
שהוא מבקר במאות קניונים בהם נמצאים יהודים וישראלים.
העקירה ,מוכרים ,מחלקים
 ..כשעמדה מלכות יון
הכל עפ"י היצע וביקוש ,כאילו הייתה ארץ ישראל נחלתו
הרשעה ,על עמך ישראל ,להשכיחם תורתך ולהעבירם
מחוקי רצונך" .להשכיחם "תורה ומצוות" לא נאמר ,אלא הפרטית של ראש הממשלה וחבר מרעיו.
"להשכיחם תורתך ..רצונך" .לאורחות חיים עפ"י קודי
לזכותה של אותה חבורת שלטון נלוזה יאמר ,כי היא
התנהגות הנקבעים ע"י בני אדם ,תורת אנוש ,לזה לא
אינה פועלת בחלל הריק ,העזרה והסיוע ,השתיקה
התנגדו .לראות בתורה יצירה שכלית נטו ,לראות במצוות והעלמת העין מצד מפלגות הימין ,הדתיים והחרדים
מערך של הנחיות טבעיות לצורכי בריאות ופרנסה ,לזה
נותנים לה את התחושה שמעלליה מקובלים על רובו
לא התנגדו.
הרדום של העם .אך כבר הודיעה תורתנו הקדושה אשר
התנגדותם הייתה לעצם ההתייחסות לתורה ומצוות
גם במצב של "אני ישנה" הרי שיש את אותו האחד
במונחים של אלוקות
ש"וליבי ער" ,זהו הרבי שליט"א מלך המשיח ,לב כל עם
וקדושה ,לזה התנגדו בכל
ישראל ,אשר זועק ומתריע שהקמת המדינה הפלסטינית
התוקף .ולכן רצו להשכיחם ואפילו עצם הדיבורים על כך ,מהוים סכנת נפשות
תורתך ,להשכיחם שזו
לרבבות יהודים ,והבטיח כי ילחם שתתפרק הממשלה,
תורת הוי' ,ולהעבירם
עדי הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
מבצע ״דידן נצח״
השבוע ,ביום ה' טבת ,יחול "חג
הספרים החב"די"  -היום אשר קיבל
את השם "דידן נצח" בנצחון המשפטי
שהחזיר את הספרים לספריית הרבי
שליט"א מלך המשיח .לרגל היום
מודיעים מרכז ההפצה ממש ,על מכירה
מיוחדת של כל ספרי ההוצאה לאור,
שימכרו בהנחות משמעותיות ,עד לכ"ד
טבת .לפרטים נוספים.077-5123-770 :

מכירת ספרים מיוחדת
תחת הכותרת "המכירה של ה'
טבת" מציעים 'חיש הפצת המעיינות',
ספרים חדשים ,מחירים מיוחדים ,הנחות
ומבצעים ושי לכל משפחה ,במכירה
שתתקיים אי"ה בימים שני עד רביעי,
ד-ו טבת ,בחצר בית משפחת נחמן
רייכמן )משק  (33בכפר חב"ד .פרטים
נוספים בטלפונים,03-9600-770 :
.052-3770904

כינוסי גאולה בארה״ב
ביוזמת מספר בתי חב"ד ,התקיימו
השבוע ,במהלך ימי החנוכה כינוסים
מיוחדים לדוברי העברית החיים בארצות
הברית ,כשבמרכזן הופיע הזמר החסידי
אריאל זילבר .כנסים שכאלו התקיימו
השבוע בשיקאגו ,מרילנד וגם בניו
יורק ,שם הגיעו למעלה מחמש מאות
משתתפים לערב שכולו משיח וגאולה.

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

חלומות טובים יותר
כך "פוחת והולך" בקליפה הטוב והיפה ,עד
שהפרות והשבלים היפות והטובות נאכלות
לגמרי )"ותבלענה"( ע"י הפרות והשבלים
הרעות והדקות.
אף בפתרון ובקיום החלומות ,היה בסדר דומה:
תחילה היו שבע שנות השובע ואחריהם שנות
הרעב " -פוחת והולך"  -במדה כזו ,עד ש"לא
יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא".

דברים מבחינה גשמית ,ה"אלומים" יקרים יותר
מ"שבלים" ,ואבנים טובות ומרגליות שאורם
נובע מהכוכבים ,מורים על עשירות גדולה יותר
מאשר ה"אלומים".

נושא החלומות מופיע הן בפרשה הקודמת "וישב"
והן בפרשתנו "מקץ" ,אם כי בהבחנה גדולה .בעוד
שחלומות יוסף הם בקדושה הרי שחלומות פרעה
הם ב"לעומת זה" ,כפי שהדבר מתבטא בכמה
חילוקים וכן בסדר ופרטי החלומות.
חלומות יוסף פותחים מיד בעבודה " -מאלמים
אלומים" ,לעומתם בחלומות פרעה אין מדובר
כלל בעבודה .הטעם לכך :ההשפעות שבקדושה,
כיון שנמשכות מהקב"ה לישראל הם בתכלית
השלימות והטוב ,ולפיכך חייבים לבוא דוקא ע"י
עבודה ,כדי שלא יהיו בבחינת "נהמא דכיסופא"
)=לחם בושה( ,שאינו תכלית הטוב.
לא כן הוא ב"לעומת זה" ,בקליפה ,שבה עצמה
אין שום תכלית ,כל מציאותה הוא שהיא טפלה
לדבר אחר ,במילא אין נדרשת לצורך השפעותיה
שלימות של העבודה ,והן נשפעות "חנם" ,משום
שגם כך אינם מהוים מציאות.

מעלין בקודש

חלומות יוסף הם באופן של "מעלין בקדש":
תחילתם ב"שבלים" ,שהם נפרדות אחת מן
השניה ,ומהם מתחברים יחדיו "אלומים" -
מדברים נפרדים נעשה ענין של אחדות )בחלום
הראשון( ,עד לענינים שמימיים )שמש ירח
וכוכבים  -בחלום השני( .כן ,לפי פשוטם של

לקדושה ,קיום נצחי

ובזה מתבטא ההבדל בין קדושה ל"לעומת זה".
קדושה יש לה קיום נצחי ואינה נתונה לשינויים.
השינויים בקדושה צריכים להיות רק באופן של
הוספה ועליות" -מעלין בקודש"" ,ילכו מחיל
אל חיל"  -וכיון שהם בכל פעם רק למעליותא,
הרי לאמיתותו של דבר הם אינם שינויים.
אבל ב"קליפה" ישנם שינויים ,ובאופן של
"פוחת והולך" .הטעם לכך הוא ,כאמור ,משום
שהקליפה אינה מציאות לעצמה ,כל ישותה
אינה אלא לנסות את האדם ולעורר אצלו כוחות
פנימיים של קדושה .וככל שהאדם מתגבר יותר
ומתעלה ב"עבודתו" ,כך פוחת אצלו הצורך
בנסיון ,ובמילא גם נחלשת מציאות הקליפה,
"פוחת והולך".
זהו גם כללות החילוק בין פרי החג ,ש"כנגד
שבעים אומות" )סוכה נה ,ב( שהם "מתמעטין
והולכין" -ובין נרות חנוכה ,וכל ענייני קדושה,
שבהם הסדר הוא "מוסיף והולך"" ,מעלין
בקודש" ודווקא על ידי "עבודה" " -יגעת
ומצאת" מגיעים לגאולה האמיתית והשלמה,
תיכף ומיד ממש.
)משיחת פרשת וישב ה׳תש״כ(

מה שאין כן חלומות פרעה הם באופן של
"פוחת והולך" :החלום הראשון הוא ב"פרות"
סוג החי ,והחלום השני הוא ב"שבלים" ,שהם
מסוג תחתון יותר  -צומח .הדבר בולט יותר
בשים לב ,שלפי סדר הטבע היה צריך להיות:
תחילה שבלים ואחר כך פרות ,כי פרות
"בריאות בשר" ופרות "דקות בשר" ,שעליהם
מדובר בחלום הראשון ,תלויים במזונם בשבלים,
בין אם "בריאות" או "דקות" .והיה צריך החלום
השני להיות ראשון.
אבל כיון שבלעומת זה הסדר הוא "פוחת
והולך" ,היו חלומות פרעה בסדר הפוך.

בקליפה  -פוחת והולך

וכך בכל אחד מחלומות פרעה ,היה באופן של
"פוחת והולך" :תחילה ראה "שבע פרות יפות
מראה ובריאות בשר" ואחר כך "רעות מראה
ודקות בשר" ,שבלים "בריאות וטובות ואחר
כך "דקות ושדופות קדים" ויתירה מזו" כל

לוח השבת

פרשת מקץ
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:03
תל-אביב 4:17
4:06
חיפה
באר-שבע 4:21
ניו-יורק 4:12

מוצש"ק

5:19
5:20
5:17
5:22
5:16

.˙·˘‰ ˙Â¯ ÈÙÏ - ‰ÎÂÁ ¯ ˙˜Ï„‰
 :‰¯ËÙ‰ויעש חירום  -להיכל זהב
)( - Ó ,Ê ‡-ÌÈÎÏÓ

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

מקץ
ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה
)בראשית מא ,מט(
מאוד
אמרו :ג' אוצרות היו ליוסף מלאות בכסף,
כנגד ג' מספרים של פסוק הזה" ,הרבה
מאוד עד כי חדל לספור כי אין מספר".
אחת נתגלה לקורח ,ואחת לאנטונינוס
)קיסר רומי( ואחת לכורש ,ויש אומרים
שמורה למשיח.
)מדרש לקח טוב(

ותרב משאת בנימין ...חמש ידות
)בראשית מג ,מד(

רמז לדורות ,שיבנה בית המקדש בחלקו
של בנימין ,ויהיו בו חמישה דברים ביתר
שאת ,והם :שכינה ,ארון ,אורים ותומים,
נבואה ואש מן השמים.
והם שחסרו בבית שני .רמז לדבר ,חמש

היום יותר מתמיד ,רואים

לעילוי נשמת

ניסים גלויים!

משה בן אברהם חיים פינטו ע"ה

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

משה מדי בן אברהם חי ע"ה

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

נפ' י"ח כסלו התש"ע

נפ' ד' כסלו ה'תש"ע
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

פעמים "יד" ) (14עולה למספר ע' ),(70
רמז למקדש עין הארץ ושם ישיבת
שבעים סנהדרין ,ושם מקריבים שבעים
פרים ,כנגד שבעים אומות.
ועל זה אמר" ,אלוקים יחנך בני" ,כי
המקדש יש בו לוית חן כמו שנאמר:
"והוציא את האבן הראשה תשואות חן
חן לה".
)עפ״י כלי יקר(

וימצא הגביע באמתחת בנימין
)בראשית מד ,יב(

אמר רבי יוסי יהא חלקי עם חושדין אותו
בדבר ואין בו .תדע לך ,הרי בנימין חשדו
אותו ואין בו והיו מכין אותו בין כתפיו,
ולבסוף מה זכה? ששרתה השכינה בחלקו,
ונקרא ידיד של מקום דכתיב "ידיד ה'
ישכון לבטח עליו ..ובין כתפיו שכן".
)עפ״י מדרש הגדול(

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
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ברכת מזל טוב
לר' יוסף יצחק ורעייתו חוי
הכהן כהן
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם
מתוך הרחבה של זמן הגאולה

יין מלכות

נפלאות עכשיו

בלי רגשי נחיתות אצל השרים

מצוה גוררת מצוה

ישנם בארץ ישראל יהודים שהינם "רודפי שלום" ,וכמדובר
כמה פעמים הפירוש בזה  -הם מגרשים את השלום :הם
מרגישים נחותים בפני הגוי או כל דבר שקשור אליו ,ומה יאמרו
הגויים ,ועקב כך הם מתעקשים ומשפיעים על מי שלמעלה
מהם לוותר לגויים בדברים שאפילו הגויים מצד עצמם אינם חפצים בהם!
וכמדובר כמה-פעמים ,את אותה הטעות כבר עשו כמה פעמים  -ולא
אנשים אחרים אלא אותם האנשים  . .בכל פעם שרדפו אחר הגויים וויתרו
להם ,נראו מזה תוצאות בלתי רצויות רחמנא-לצלן! ועל-דרך-זה בחוזה
"קעמפ דייוויד" חזרו שוב על אותה הטעות...
היתה אפשרות לגרש את כל המחבלים מלבנון )לתת להם לנסוע לאלג'יריה
או למקום אחר  -לא נפקא-מינה להיכן ,העיקר לגרשם ממקום שבו הם
יכולים להזיק ליהודים( ,ועל-ידי-זה להגן על ארץ ישראל.
 לא מדברים כאן על כך שהחליפו עכשיו אלפי גוים בכדי לקבל ששיהודים )שבויים( ,זהו רק מסובב מכך שקודם לכן לא סיימו את הענין
כדבעי .אם מלכתחילה היו מסיימים הכל ,לא היו מגיעים לזה .אך כיון שלא
סיימו ,זה גרם לכל הענינים הבלתי רצויים שבאים בהמשך לזה...
מדוע מדברים על כך בחנוכה? כי אותו הדבר אירע בחנוכה ,ומזה אנו
למדים גם על המצב הנוכחי:
גם אז כל הצרות החלו מכך שהיו מתייוונים )בתוך בני-ישראל( ,זאת-
אומרת ,היו אלה יהודים שאמנם הניחו תפילין וכיוצא-בזה ,אבל היה חסר
אצלם בה"גאון יעקב" ,היו להם רגשי נחיתות כלפי הגויים ורצו לחקות את
מעשיהם כו' ,והלכו לפי שיטה של "יהודי באהליך ואדם בצאתך" ,וזה גרם
לכל הצרות שיצאו מזה.
וכך גם עתה :אלו שמחליטים כיצד תהיה ההנהגה בארץ ישראל הם בעלי
רגשי נחיתות כלפי הגויים וכל מה שקשור לגוי ,ואצלם חסר ה"גאון יעקב".
יתכן אמנם שהם "תינוקות שנשבו"  -כך הם נתחנכו ,ואין הם יודעים
שיש טוב מזה .אבל הטענה היא  -מדוע מינו אותם לשרים והושיבום "על
הראש"?!

אני צועק כי כואב לי!

למה צועקים על-כך כעת  -הרי יודעים שהצעקות לא יפעלו כלום?
התשובה היא :צועקים כי זה כואב ,ללא שום חשבונות שכליים כיצד
תועיל הצעקה! כאשר מקבלים חתך באצבע הפרטית שלו  -צועקים! לא
חושבים האם הצעקה תועיל או לא ,אלא מכיון שהאצבע שלו כואבת -
הוא צועק! כאשר ישאלוהו :האם הנך יודע שצעקתך לא תועיל מאומה?
הוא יאמר :כן .הוא יודע שכאשר עושים חתך באצבע צריכים לעשות את
הענינים הידועים )לרפואתה( ,ואם החתך הוא גדול  -יש לילך לרופא ואי
אפשר לתפור אותו לבד .אם-כן נשאלת השאלה :מדוע אתה צועק?
 כי זה כואב לי!היות שהמצב בעולם הוא כזה ש"מלכיות מתגרות" וזה נוגע לבני ישראל
 צריכים הרי לעשות משהו בענין.ישנם לכך שני דרכים:
א( לאסוף יהודים יחד ולזעוק ,אבל ספק אם דרך זו תועיל .ב( להוסיף
בתפלה ובקשה להקב"ה ,ותורת אמת מבטיחה שדרך זו בודאי תועיל.
וזה יעזור עבור המצב הכללי בעולם ,וגם  -בנוגע לאלו בארץ ישראל
 ש"יערה עליהם רוח ממרום" ,שישתנו מן הקצה אל הקצה .עד שכשםשבימי החנוכה היה הנצחון בידי החשמונאים ,אף-על-פי שלפני-זה היו
המתייוונים  -כך יהיה גם עתה ובדרכי נועם ובדרכי שלום.
עד שיקויים "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך"  -בעליה לרגל
לבית-המקדש מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו " -יראה כל זכורך את
פני האדון ה'" ,בגאולה האמיתית והשלימה ,באופן של "מיד הן נגאלין".
)משיחת ש״פ מקץ ,שבת חנוכה ,ה׳תשד״מ ,בלתי מוגה(

שעת לילה ב ,770-מסביב לשולחן
ההתוועדות ,ישובים עשרות
מתלמידי הישיבה ,שמעלים סיפורי
מופת מהרבי שליט"א מלך המשיח.
אחד המשתתפים ,הת' שלום וולף,
מספר את הסיפור ששמע לאחרונה:
"תקופה קצרה לפני ראש השנה,
אחד היהודים המתגוררים בלוס
אנג'לס ,קליפורניה ,חולם בלילה על
הרבי שליט"א מלך המשיח ,האומר
לו כמשפט הזה" :אני מלך המשיח,
ואני צריך להתגלות .צריך להוסיף
אור בעולם כדי שאוכל להתגלות".
למרות שעד אז ,הוא הכיר את הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ואף בסלון
ביתו תולה תמונה גדולה שלו ,בכל
זאת ,הוא לא רגיל היה בכגון דא,
והוא התעורר מבולבל כולו.
הוא נגש לתמונה התולה בסלון,
ובפנותו לרבי שליט"א
מלך המשיח אמר:
"רבי ,אם אתה מתכוון
ברצינות למה שאתה
אומר ,תן לי סימן"...
כשחזר למיטתו והמשיך
לישון הופתע לראות
שוב את אותו המחזה.
בבוקר ,בעודו משחזר
את החלום ,הבין כי יש
דברים בגו וביוזמתו הפרטית החליט
לשים בערב ראש השנה מודעה
בניו-יורק טיימס על מצוות הדלקת
נרות שבת וחג .למרות עלותה
הגבוהה כ $ 50,000-הוא הצליח
לממנה בקלות מרווחיו.
אך כשבאותו יום שוחח עם אחותו
המתגוררת בקראון הייטס ,וסיפר
לה על החלטתו ,הופתע לשמוע את
תגובתה הצוננת" :מה קרה לך? עם
 50,000דולר אתה יודע כמה אנשים
מסכנים היית יכול לשמח ,מה כבר
תעזור מודעה בניו-יורק טיימס ,את
מי היא תשכנע?" .הוא שמע את
הדברים ,אך בתקיפות החליט שלא
לסגת מהחלטתו.
בערב ראש השנה ,יצאה אחותו
לקניות בחנויות במנהטן ,באחת
החנויות היא פגשה יהודיה
אמריקאית ,שמשום מה "התלבשה
עליה" תוך שמספרת לה על עצמה
ועל הבת שלה שהולכת להגיע אליה
לחג ,וכמה שהם רבות ביניהם כל
פעם וכדומה.

מדור הוידאו באתר הגאולה
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לא יוכלו להתחרט
כשנותנים שטח  -הרי לא יוכלו מחר
להתחרט ולקחת את השטח בחזרה ,זהו ענין
ש"אין להשיב" ..זאת אומרת ,שנותנים ענין שאי אפשר
להשיבו אחר כך...
)ח"י אלול תשל"ח(

כעת באתר הגאולה :שיעורי "דבר מלכות",
תוכנית האקטואליה "פותחים נושא"
וגם :חדשות שוטפות ,עניני משיח וגאולה
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

בינתיים היא סיימה את עיסוקיה
בחנות ,תוך שבאלגנטיות היא פונה
ועוזבת את הדברנית לשלום...
רק לאחר מספר דקות התעורר
משהו בקרבה" :אחי מוציא חמישים
אלף דולר כדי להוסיף באור ,ואני
לא יכולה לעשות משהו קטן בשביל
אשה מסכנה ,לעודד אותה קצת
להגיד לה מילה טובה?"
היא פנתה לאחור ,לחפש את
היהודיה ,אך זו נעלמה ולא נמצאה
באף קומה .בהרגשה עצובה היא
חזרה לביתה.
חלף חודש ימים ,והנה ,יום אחד
בעודה עומדת בתור באחד הבנקים
במנהטן רואות עניה את אותה
יהודיה ,בהרגשה חמימה היא פונה
אליה" :מה שלומך? איך עבר עליך
ראש השנה עם הבת?"
"לא תאמיני ,היא
משיבה ,כזה ראש השנה
עוד לא היה לנו ,בערב
החג ישבנו וקראנו את
העיתון ,ולפתע ראיתי
מודעה הקוראת להדליק
את נרות החג .טיפסתי
לארון העליון ,הורדתי
את הפמוטות של סבתי,
ויחד עם בתי הדלקנו את
הנרות שיצרו אוירה מיוחדת ואור
יהודי בבית...
ההשגחה פרטית אותה חוותה,
הביאה אותה להחלטה שבפעם
הבאה שתצא לטיפול מסאז' אצל
המטפלת שלה היהודיה ,אליה היא
מגיעה פעמיים בשבוע ,היא תביא
איתה מזוזה כמתנה.
ואכן לפני הגעתה היא קפצה לחנות,
רכשה מזוזה ,תוך שהיא חושבת
לעצמה "נראה להיכן הדברים
יתגלגלו"...
היא נכנסת למכון ,והנה על המטה,
נח בשלווה ...בית מזוזה!
והמסג'יסטית מספרת לה ,שבדיוק
קבלה את הבית מזוזה במתנה ,היא
מאוד רצתה להשתמש בה ,אך ידעה
שצריך לשים בפנים משהו ,וחשבה
שבטח היא תוכל לעזור לה .ולכן
השאירה את זה על המיטה ,בכדי
להזכיר לה כשהיא תבוא"...
אכן ,חלום אחד שהצית שרשרת של
פעולות לזירוז הגאולה...
n
מורה שיעור ברמב"ם היומי

טבת פרק ליום

ו' א

הלכות טומאת צרעת .פרק יד-טז.

הל' אישות .פרק ו.

ש' ב

הלכות מטמאי משכב ומושב ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז.
פרק ח.

ב' ד

פרק ז-ט.

פרק ט.

ג' ה

פרק י-יב.

פרק י.

ה' ז

פרק יג .הלכות שאר אבות הטומאות ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.

פרק יא.

א' ג

ד' ו

פרק יב.

שלומי ו"סתם" בבית המקדש
חנוכה חג החינוך ,בו חנכו החשמונאים את בית
המקדש ,הוא הזדמנות מיוחדת להוסיף בתחום
חינוכם של ילדי ישראל ,ולהגביר בקרבם את
התשוקה לבנין בית המקדש השלישי והגאולה
האמיתית והשלימה.
ואכן ,בימים אלו יצא לחנויות הסרט החדש:
"שלומי ו'סתם' בבית המקדש".
אחד מהדברים המייחדים את הסרט ,לצד
העלילה השזורה בו ,הוא שבפעם הראשונה
בסרט המיועד לילדים ,משולבים ,בצורה
המתאימה ,אנימציה צבעונית של בית המקדש
בלווי מוסיקלי והסבר על שלשת בתי המקדש,
על מבנהו הפנימי ,תפקידו ותוכנו הרוחני.

לזכות החיילים
על תהליך הפקתו של הסרט ,מספר היוזמת ,גב'
רחל נועם" :הפקת הסרט החלה לפני כ 5-שנים,
כאשר חיפשנו דרך להמחיש לילדים עניני גאולה
ומשיח .בשעתו ,יצרנו קשר עם מפיקים ויוצרים
שונים ,אך לאף אחד לא היה מושג איך להעלות
את הנושא באופן ויזואלי.
באחד המקרים אפילו שילמנו לאחד המפיקים
סכום כספי מראש ,אך לאחר  3חודשים הוא
הודיע כי אינו מוצא את ידיו ורגליו בנושא,
החזיר לנו את הכסף ויצא מההפקה.
באותה תקופה ארעה חטיפת החיילים אלדד
רגב ואהוד גולדווסר הי"ד ,לאחר התקפה של
המחבלים בלבנון על נגמ"ש צה"ל .בנגמ"ש
נמצאו גופותיהם של עינן שרעבי ,שני תורג'מן
ואייל בנין הי"ד.
בשיחה שערכתי עם השחקן שלומי לניאדו,
התברר כי הוא חברם ליחידה ,שחזה במעשה
הנורא מהמוצב הקרוב ,וסיפר על הטרגדיה
הנוראה .סיפרתי לו על הסרט שאני רוצה להפיק

פנינו לרב מנחם מקובר ,מנהל עמותת "והראנו
בבניינו" ,שהסכים להעמיד לרשותנו את הידע
שלו והביא את ר' מאיר ברכיל ,האנימטור
שעשה את האנימציה של בית המקדש.
בתחילת עבודת האנימציה כתבנו שוב לרבי
שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות הקודש
וקיבלנו תשובה מדהימה בכרך כ' עמוד מ"ג ,בה
הוסברה האחריות העצומה של ההפקה שהיא
"לכל הדור ולדורי דורות".

טכנולוגיה מתקדמת
עטיפת הסרט החדש

ותגובתו הייתה שהוא רוצה להיות שותף בהפקה
לעילוי נשמת חבריו שנרצחו ונחטפו .באותה
תקופה עדיין לא ידענו שהם נהרגו.
התחלנו בהעלאת רעיונות לסרט ,כאשר לא
ממש הבנו איך נעשה אותו .ניסינו אפשרויות
שונות אך כלום לא הסתדר .תקופה ארוכה לא
מצאנו כיוון ברור.

פריצת דרך עם מלך המשיח
לפני כשנתיים ,לאחר חודשים רבים ללא פריצת
דרך ,כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח והנחתי
את המכתב באגרות הקודש .התשובה התקבלה
בכרך כ"ג עמ' קצ"ה והממה אותנו :לעשות את
הסרט על בית המקדש .זה היה נושא שלא עלה
בדעתנו והיה עלינו ללמוד אותו ביסודיות.
התחלנו ללמוד את הנושא ולגבש את עלילת
התסריט .כעת החלו הדברים להתגלגל.
באחד הבקרים קם שלומי עם התסריט שהוא
הרגיש ש"נחת" אצלו משמים וכתב את מה
שאחר-כך היה הבסיס להפקת הסרט.
בתיווכו של הרב שמואל הענדל מ"מטה משיח"

משלב כתיבת התסריט ,העבודה נמשכה כשנה
וחצי ,כשכתיבת האנימציה ארכה כ 14-חודשים.
במקביל צילמנו וערכנו את הסרט .לאורך כל
הדרך ראינו קשיים רבים ,עליהם התגברנו
ב"ה .הצלחנו לבסוף להביא את הסרט לסיומו
המוצלח הודות לכל האנשים שהשתתפו ועזרו
בהפקה .כולם הבינו את גודל הזכות ועשו
לילות כימים כדי להביא את ההפקה לסיומה
המוצלח .שלומי לניאדו ,עמרי רפאל פרי )הבמאי
והעורך( ,ג'וש שגיא )המשחק בתוך הבובה
"סתם"( ,עובד בן חורין )הכהן( ,קובי דרזי ואסף
נגל )המלחינים( ,יעל אופק שמוש )העורכת
הלשונית( ,צוות הצילום והסאונד .נעזרנו
ביהודים מדהימים כמו משפ' דהן שתרמו את
ביתם להפקה ועוד רבים וטובים.
הסרט צולם בטכנולוגיה מתקדמת ובאיכות
של  .H.Dעשיר במוסיקה המשולבת בתוכו
ומביא מסרים ברורים על הגאולה לילדי ישראל.
האנימציה על בית המקדש היא אומנות מיוחדת,
המחשה שמביאה לילד ולמשפחה כולה את כל
פינות המקדש.
בהודיה להקב"ה ,היא מסיימת את דבריה ,תוך
תפילה שתיכף ומיד ממש ,נראה את בית המקדש
השלישי בנוי ומשוכלל.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לחזור את המקום האמיתי
...כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ,ומהשינוים
אשר חלו לאחרונה בעניני דת ,אשר חזר הוא
 בסגנונו  -בזמן האחרון אל המקורות ,מקור מיםחיים תורתנו ומצותיה עליהם נאמר וחי בהם.
שגם מסגנון זה  -חזרה אל המקורות  -מובן
שלאמיתתו של דבר אין בזה ענין של חידוש בעצם,
כי אם אדרבה חוזר האדם אל מקומו האמיתי ,ולכן
בהליכה בדרך האמורה מחיל אל חיל ,הרי מזמן
לזמן תתחזק הבטחה וההחלטיות להמשיך בזה,
ובלבד שלא יתרשם ממלחמת היצר ,אשר עלול
הוא להשתמש לפתות את האדם בדרכים שונים
ומשונים ,ולא רק בעניני עבודת ה' אלא אפילו
בענינים טובים סתם ,שאפילו בלתי דתים מאומות

העולם נוהגים בהם ,ובכל זה היצר מפתה ומסית,
והודיעונו חכמנו ז"ל אשר יוצר האדם נתן לכל אחד
כחות להתגבר במלחמה זו ולנצחה ,וללכת מחיל
אל חיל.

לא להתייאש

כיון שיסוד אמונתנו אשר הכל בהשגחה פרטית,
ומפי עליון לא תצא הרעות חס-ושלום ,ונוסף על
כל האמור ידוע הפסק דין ,כל מה דעביד רחמנא
לטב עביד .אלא שעל פי המבואר בכמה מקומות,
ככל שמתחזקים יותר בענין האמונה והבטחון,
ובנקודה התיכונה ,אשר ,כנ"ל ,כל מה דעביד רחמנא
לטב עביד ,במדה גדולה ובמוקדם יותר ,רואים את
האמת גם במוחש...

סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח
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

שיו במבצע:
ועכקבוק כפול
ב בחצי מחיר!
-

)מאגרת ז׳קמח(

קדמי ביטוחים
ביטוח רכב
ביטוח עסק
ביטוח משכנתא

)מאגרת ז׳קנד(

03-501-7702

רב קווי

"יחי המלך"
צבע ושיפוצים כללים
אהרון
054-792-7820
03-507-5727

כותבים למלך המשיח
ורואים ניסים ונפלאות
עכשיו -און ליין
בעברית ,אנגלית ,רוסית
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