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בשורות טובות
בקרוב ממש !

״מצד הענין דאהבת ישראל ...צריך הי׳ לכתוב מכתבים כשיהיו מאורעות משמחים ,ועי״ז היתה מתמעטת
הנחיצות במכתבים מסוג הנ״ל...״ .זה הזמן לבשר מיוזמתנו בשורות טובות כדי שנתבשר בבשורה הכי טובה
מסכמים עיסקאות ,מחליטים על מעבר דירה ,החלפת
מהמאפיינים המובהקים של זמן הגאולה ,הוא הגילוי
מקום עבודה ,ולמעשה על כל עניין משמעותי.
האלוקי האדיר לו זוכה הבריאה כולה וכלשון הפסוק
"ונגלה כבוד הוי'ה וראו כל בשר יחדיו" .דווקא שם הוי'ה ,אחת ממטבעות הברכה ,המצויה בסיום מכתבי הרבי
בהיותו כולל בתוכו את שלוש הזמנים :היה ,הוה ויהיה,
שליט"א מלך המשיח ,זהו האיחול " -בשורות טובות"
)עבר ,הוה ועתיד( מדגיש את העל-טבעי שבאלוקות.
או כפי שמוכר בראשי-תיבות :בשו״ט .ברכה שמשמעה
ועניינים
כחלק מגילוי זה אנו עדים לעובדה ,שתופעות
לא רק איחול לבבי אלא גם הבטחה ,שאכן יהיו בשורות
ורגיל
שיגרתי
על-טבעיים הולכים ונעשים לחלק טבעי,
טובות בעניין אותו ביקש האדם .אלא שיחד עם זה
בחיינו.
נכללת בברכה גם הבקשה שאכן כשיהיו ה"בשורות
טובות" לא לשכוח לבשר אותם אליו .וכפי שמציין
כך למשל השימוש ב"אגרות-קודש" ,סדרת הספרים
במפורש בכמה ממכתביו.." :ואם בכל זמן היו רעבים
הידועה הכוללת מאסף ממכתבי הרבי שליט"א מלך
וצמאים לקראת בשו"ט
המשיח ,המהווים ערוץ
על אחת כמה וכמה
התקשרות אליו ,ערוץ
"ופרצת" בשערי ירושלים
בזמנים אלו ובפרט בענין
של ניסים ממש ,ההולך
הקשור בתורה ומצוות".
ומתרחב ,הולך ומעצים.
התבטאות זו מדגישה עד
תהליך הפניה עצמו פשוט
כמה תאב הרבי שליט"א
למדי .כותבים את בקשת
מלך המשיח לשמוע מכל
הברכה או השאלה )בכל
הפונים אליו "בשורות
תחומי החיים( ,מכניסים
טובות" .פן נוסף לאיחול
את המכתב באופן אקראי
"בשורות טובות" ,זו
באחד מעשרים ושלושה
בקשתו לא להמתין עד
כרכי ה"אגרות קודש",
להתרחשותן של בשורות
מכריזים "יחי אדוננו
טובות ,אלא ליזום
מורנו ורבינו מלך המשיח
אותם ,לדוגמה ,להודיע
לעולם ועד" .כעת פותחים
לקראת יום הולדת ,יום
ומעיינים במקום בו הונח
במסגרת שיירת ניידות חב״ד לקבלת פני משיח צדקנו ,שהתקיימה בשבוע הבר מצוה ,יום נישואין,
המכתב ,שם מתגלית
שעבר ,הגיעו ה׳טנקים׳ לעשרות ערים וסיימו בכותל המערבי בירושלים לבשר על לידת כל ילד,
התייחסות מפתיעה
ובפרט כשמצרפים לזה גם
התואמת לתוכן בקשת
החלטה טובה בענייני תורה ומצות.
הברכה או השאלה .ו ...התוצאות מדהימות.

תופעה פילאית שיגרתית

תופעה פילאית מובהקת זו ,כבר השתרשה בחיי היום-
יום שלנו ועד שנעשתה לדבר טבעי ורגיל ,יעידו על כך
אלפי השלוחים הפזורים ברחבי העולם .עפ"י תשובות
אלו מנהלים רבבות יהודים את חייהם היום-יומיים ,כמו
גם להבדיל ,גויים רבים ברחבי העולם .בהסתמך על אפיק
התקשרות זה קובעים
אנשים רבים את יחסם
לטיפול בריאותי זה או
אחר ,מחליטים על מקומות
לימוד ,סוגרים שידוכים,

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

הבשורה הכי טובה
ואדרבא ,מציין הרבי שליט"א מלך המשיח" :חבל אשר
מחכה בכתבו עד שיהי' איזה עניין של עגמ"נ )=עגמת
נפש( ח"ו ,והרי מצד הענין דאהבת ישראל ...צריך הי'ה
לכתוב מכתבים כשיהיו מאורעות משמחים ,ועל ידי זה
היתה מתמעטת הנחיצות במכתבים מסוג הנ"ל ."...ובנוגע
לפועל ,זה הזמן לפנות לרבי שליט"א מלך המשיח ולבשר
לו מיוזמתנו בשורות טובות ,על הוספה בשיעורי תורה
בנגלה ובחסידות ,תפילה ,צדקה ומעשים טובים ,הפצת
ענייני גאולה ומשיח ,ובעיקר לציין את דרישתנו הבלתי
מתפשרת לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
חגיגת ״דידן נצח״
רבנים משפיעים ושלוחים וכאלף
חסידי חב"ד ,השתתפו ביום שני השבוע
בהתוועדות המרכזית לרגל יום ה' טבת
"דידן נצח" שאורגנה ע"י התאחדות
החסידים לקבלת פני משיח ,בבית
הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד.

״דידן נצח״ בחיפה
כעשור שנים מתנוססת תמונת ענק
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בחזית
בנין ישיבת חב"ד בחיפה .במשך השנים
נעשו מספר נסיונות ע"י פקחים מטעם
העיריה להסרת התמונה .השבוע ,בערב
יום "דידן נצח" ה' טבת ,התקבל אישור
רישמי מהעיריה להצבת השלט .יצויין כי
האישור הגיע לאחר תשובתו של הרבי
מלך המשיח שליט"א ב'אגרות קודש'
ובלשונו הקדוש "יעשה הדבר בדרך נס".

העליה לכיפאל חארס
כמידי שנה ,תתקיים גם השנה בליל
עשרה בטבת ,עלייה המונית באבטחת
כוחות הביטחון ,לציוניהם הקדושים של
יהושע בן נון וכלב בן יפונה ,הטמונים
בכפר כיפאל חארס ליד הישוב אריאל
שבשומרון .העליה תתקיים אי"ה
במוצ"ש פ' ויגש אור ל-י' בטבת .הכניסה
לכפר מצומת אריאל מהשעה  24:00עד
 04:00לפנות בוקר .לפרטים והסעות -
אגודת יסוד עולם.02-5827827 :

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

לחיות חיים אמיתים גם במצרים
פרשה בתורה היה עוסק בשעה שפירש מיעקב
) 22שנה קודם לכן( ,הרי-זה הוכחה שתורתו
שמורה אצלו והוא עומד בצדקתו כמקדם.
אבל עדיין צריך ביאור מה הקשר המיוחד
שבפרשת עגלה ערופה לעניין ההוכחה שיוסף
נשאר חי גם בחייו הרוחנים?
על הפסוק בפרשתנו "וירא את העגלות אשר
שלח יוסף גו' ותחי רוח יעקב אביהם" נאמר
במדרש )והובא ברש"י( שזה היה סימן ששלח
יוסף ליעקב ,שאם לא יאמין להם יעקב שיוסף
חי ,יאמרו לו שהוא מסר לומר" :בשעה שפרשתי
ממך  . .בפרשת עגלה ערופה הייתי עוסק" )וזהו
"וירא את העגלות אשר שלח יוסף"(; ובהמשך
לזה מפרש המדרש את הפסוק הבא "ויאמר
ישראל רב עוד יוסף בני חי" ,שאמר יעקב "רב
כוחו של יוסף בני שכמה צרות הגיעוהו ועדיין
הוא עומד בצדקו הרבה ממני כו'" .וכוונת
המדרש לומר ש"עוד יוסף בני חי" שהוא חי לא
רק חיים גשמיים ,אלא בעיקר חיים רוחניים,
חיים המתאימים לבנו של יעקב.

עגלה ערופה וחיים רוחניים

והנה מזה שהמדרש הביא שני ענינים אלו
בסמיכות  -הסימן שמסר יוסף לאביו ש"עוד
יוסף חי" בפשטות ,ואשר יעקב הכיר שיוסף
"עומד בצדקו" ואלה הם חייו )זהו ה"חיים"
שלו(  -מסתבר לומר ,ששני הענינים שייכים
זה-לזה ,כלומר :הסימן שמסר יוסף  -חוץ
מההודעה ליעקב כי יוסף חי בגשמיות ,בא
בעיקר להוכיח שהוא "עומד בצדקו".
וכמובן גם בפשטות — שזה שיוסף זוכר באיזו

חללים ר"ל ,או לפחות להחליש בהם את ענין
הדביקות במקור חייהם  -הקב"ה.
אומרת התורה ,כי על זקני העיר לצאת ולומר
"ידינו לא שפכו את הדם הזה" ,וכפי שמוסבר
פסוק זה  -לא שלחנוהו בלי אוכל ובלי ליווי,
וברובד הרוחני הכוונה היא למזון הרוחני -
תורה והלבושים הרוחניים  -המצוות.

כולנו כיוסף

״ידינו לא שפכו את הדם״

ויש לומר בזה :מצוות עגלה ערופה בתורה היא
שיצאו הסנהדרין הגדולה ,למקום בו נמצא חלל
בשדה ,ישחטו עגלת בקר ,ויכריזו ויאמרו "ידינו
לא שפכו את הדם הזה ."...וטעם הדבר  -כדי
שיתפרסם המאורע שהיה חלל בשדה ,שעל-ידי
זה יהיה קל יותר למצוא את הרוצח ,ועוד ,כדי
ש"ישמעו ויראו גו'" ,להגיע למצב שמלכתחילה
נשללת האפשרות של חלל בשדה.
וביאור הענין  -בעבודת ה':
"חלל" במובן רוחני הוא זה שנפסקה דביקותו
בהקב"ה  -מקור חיותו .והגורם לזה הוא
להיותו נמצא "בשדה"  -מקומו של "עשו . .
איש שדה" ,שמתנכל לאותם שנמצאים "בשדה"
)ולא באוהלה של תורה ויהדות( לנתקם ח"ו
מדביקותם באלקים חיים מקור חיותם ולהפילם

ולפי זה יש לבאר את הטעם )הפנימי( לזה,
שבשעה שפירש יוסף מיעקב היו עוסקים
בפרשת עגלה ערופה דוקא:
לפני ירידתו של יוסף למצרים ,מקום עליו
נאמר "ערות הארץ" ,שהיה שם באופן של
"נשבה לבין הגוים"  -הרי בזמן ההוא היה צריך
יוסף להוספת כח רוחני כדי לעמוד שם בצדקו
 וזהו שלמד אתו יעקב פרשת עגלה ערופה,שבה מוזהרים זקני העיר על תפקידם להתעסק
בלויית האיש ההולך ל"שדה" ולתת לו את
כל צרכיו כל זמן היותו בשדה ,כנ"ל  -שזוהי
הנתינת כח ליוסף לעמוד בצדקו גם במצרים.
ולכן ,כאשר רצה יוסף להוכיח ליעקב שהוא
חי )גם( במובן הרוחני ,מסר את ה"סימן" הזה,
ש"פרשת עגלה ערופה" היתה לנגד עיניו ,ובכח
זה לא הושפע כלל מהסביבה במצרים ונשאר
שלם בתורתו וצדקתו; וכאשר ראה יעקב "את
העגלות גו'  -ותחי רוח יעקב אביהם" ,שנמשכה
חיות חדשה ברוחניותו )רוח( של יעקב.
וכמו יוסף בזמנו  -כך גם כל אחד נדרש להוסיף
בחייו הרוחניים גם במקום כ"מצרים" ובכך לזרז
את הגאולה האמיתית והשלימה.

)עפ״י שיחת יום ג׳ ,ה׳ טבת ,תשמ״ז(

לוח השבת

פרשת ויגש
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:06
תל-אביב 4:20
4:09
חיפה
באר-שבע 4:25
ניו-יורק 4:15

מוצש"ק

5:22
5:23
5:21
5:26
5:19

 :‰¯ËÙ‰ויהי דבר ה'  -בהיות מקדשי
בתוכם לעולם )(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ
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

ויגש
ויגש אליו יהודה
)בראשית מד ,יח(

זה שאמר הכתוב :וסרה קנאת אפרים
)ישעיה יא(.
אמר ר' שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן:
בשעה שהיו יהודה ויוסף מתווכחין זה
עם זה ,אמרו מלאכי השרת זה לזה :בואו
נרד למטה ונראה שור וארי מתנגחין זה
עם זה.
בנוהג שבעולם שור מתיירא מפני ארי
ועכשיו שור וארי מתנגחין ועומדין
והקנאה ביניהן עד שבא משיח ,לפיכך
וסרה קנאת אפרים.
)תנחומא(

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף
)בראשית מו ,כח(

ומה שאירע ליוסף טובות אירע לציון

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 :

לעילוי נשמת
ר' אליהו צבי בן ר' אריה הכהן ז"ל

בורוכוב
נלב"ע ה' טבת ה'תשס"ד
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

טובות.
ביוסף נאמר" :ויהי יוסף יפה תואר ויפה
מראה" )בראשית לט ,ז( ,ובציון נאמר )תהילים
מח( "יפה נוף משוש כל הארץ".
ביוסף נאמר" :איננו גדול בבית הזה
ממנו" ,ובציון )חגי ב( "גדול יהיה כבוד
הבית הזה".
ביוסף נאמר" :ויהי ה' את יוסף" ,ובציון
)דברי הימים ב ,ז( "והיו עיני ולבי שם".
ביוסף נאמר" :ויגלח ויחלף שמלותיו",
ובציון )ישעיהו ד( "אם רחץ ה' את צואת
בנות ציון".
ביוסף נאמר" :רק הכסא אגדל" ,ובציון
)ירמיהו ג( "עורי עורי יקראו לירושלים
כסא ה'".
ביוסף כתיב "ואת יהודה שלח לפניו",
ובציון )מלאכי ג( "הנני שולח מלאכי.
)תנחומא(

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
˘„Â˜‰ ı¯‡Ï ÌÈ˙·‰
·‚‡Ï‡¯˘È È· ÏÎ Â·Â˘È ‰ÏÂ
·È˙·Â ˙ÂÈÒÎ-È˙·‰ ÌÚ „ÁÈ
. . ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ È˙·Â ˙Â˘¯„Ó
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לעילוי נשמת
ג'וליה בת רגינה גורג'יה ע"ה

פרידמן
נלב"ע ל' כסלו ה'תש"ע
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

נפלאות עכשיו

ד"ר גיא בכור ,פרשן לענייני המזרח התיכון ,מזרחן ומשפטן

ברכה ביום ההולדת

סיפור על גניבת מים
סוריה חווה אסון ,קריסה ,ושואה כלכלית ,אין דרך אחרת
לתאר את מה שהמשטר הסורי מתאמץ כל כך להסתיר.
המדינה מתייבשת ,ולא פחות מרבע מליון חקלאים נאלצו
בשלוש השנים האחרונות לנטוש לנצח את האדמות
שלהם ,ולהגר לערים הגדולות .שם הם חיי באוהלים,
נטושים לחלוטין על ידי המשטר והמדינה .הנתונים הללו
ד״ר גיא בכור התפרסמו במחקר מיוחד שנעשה על ידי האו"ם ,ופורסמו
באתר ערוץ אלערביה ,לתדהמת הערבים והסורים .אילו שינויים דמוגרפיים
גדולים ,שינוי מראה פניה של המדינה כולה.
כרגיל בעולם הערבי ,אין נתונים ,ואין הבנה של המתרחש מתחת לאף,
ולא במקרה.
נתחיל בכך שנהר הפרת האדיר ,מקור המים העיקרי של סוריה בעבר ,הולך
ומתייבש .התורכים עוצרים את המים שלו בשטחם ,בשורה של סכרים
אדירים ,כך שלסוריה ולאחר מכן לעיראק מגיע חלק הולך וקטן .בתוך
כעשור נהר הפרת אמור להתייבש לגמרי ,כאשר הוא עוזב את תורכיה .גם
עכשיו הנהר מגיע לסוריה עם מים מזוהמים ,ולכן הדגה שלו ,מקור מחיה
חשוב ,הולכת ונכחדת .מליחות המים עלתה ,ולעיתים קרובות הם כבר אינם
ראויים לשתיה .חלק מן היובלים של נהר הפרת כבר אינם קיימים עוד ,למשל
נהר ח'אבור ,שהתייבש לגמרי .הוא כיום נקיק חול יבש .דלתת נהר הפרת,
מרכז האוכלוסיה הסורית ,מתייבשת.
בשל בצורת שנמשכת כבר כמה שנים ,נהר העאסי )"העקשן"" אורונטוס
בלטינית( ,מקור מים חשוב נוסף במדינה ,מתייבש ,מימיו ממליחים ומזוהמים,
והדגה בנהר מתה .אין דגים ,אין פרנסה .כפרים שלמים שניזונו ממימיו מאות
שנים ,פשוט ננטשים .והבצורת נמשכה ,גם השנה.
מי התהום במדינה ירדו לדרגת שפל ,שכבר אי אפשר להשתמש עוד בלא
פחות מ 420-אלף בארות פיראטיות ,שנחפרו על ידי התושבים במהלך
השנים .אם אין מים ,אין גידולים חקלאיים ,עוזבים את הכפר ,ועוברים
לעיר .כיוון שגם שם אין עבודה ,המצוקה איומה ,והלחץ הפוליטי עולה .מי
שמרוויח מכך היא כמובן התנועה האסלאמית.

האם אנחנו טיפשים?

מתברר שבכל אשמה מפלגת הבעת' השלטת ,והגאווה הטיפשית שלה .כבר
משנות הששים החליטה המפלגה להפוך את סוריה למדינה המייצאת תבואה.
ראו בכך יעד אסטרטגי ,וניצחון של המהפכה האגרארית הסורית .בשל כך
אילצו את החקלאים לעבוד ממרעה ,באדמה חצי-יבשה ,לגידול תבואה.
המשטר העלים עין מכריית  420אלף בארות ,ששאבו מים לצורך גידולי
התבואה .כל כלכלן שהעיז לצאת נגד המדיניות הזו ,הושלך לכלא .כלכלן
סורי בכיר ,שהעיז לבקר את המדיניות הזו ,במדינה חצי יבשה ,הושלך לשבע
שנות מאסר בכלא ,לא פחות .אבוי לצרה ,השלטון גם כפה גידול כותנה ,עוד
זללן של מים.
עכשיו ,עם הבצורת הנוראה ,קוטפים את הפירות הבאושים ,במדינה )בת
 20מליון נפש( ,שחצי מאזרחיה הם חקלאים .במקום  1.9מליון טון תבואה,
להם ציפו השנה ,הצליחו החקלאים לספק רק  892אלף טון ,חורבן במונחים
סוריים .משמעות הדבר :סוריה מייבאת היום את התבואה שלה מבחוץ ,ואין
לה כסף .התל"ג לנפש צונח.
ככל שגבר היובש ,שאבו החקלאים יותר ,ומפלס מי התהום ירד עוד יותר.
החורבן רק מתגבר ,שכן סוריה מיצתה את עתודות הנפט שגילתה ,אין כסף
לתשתית ,להתפלה או לעזרה לרבע מליון אומללים ,שהולכים ומתרבים.
למה זו בכלל בעיה שלנו? האם הנשיא אובמה ,שרוצה שלום בין ישראל
לסוריה ,יודע בכלל על בעיית המים הסורית? האם ישראל צריכה לשלם
את המחדלים והעליבות של מפלגת הבעת' המדומיינת בסוריה? רק טיפש
יסכים שיגנבו לו את המים שלו .האם אנחנו טיפשים?

אחת מה'מהפיכות' של הרבי
בסלון הבית ,הכניס לתוכו את
בתחום
שליט"א מלך המשיח
המכתב ,ופנה אלינו שנקריא ונסביר
לתחום
ספק
המחשבתי ,שייך ללא
לו מה כתוב.
ימי ההולדת.
הכרך שהוא הוציא היה כרך ו'
אם עד לפני עשרות שנים ,ניתן
שנפתח לו בעמודים רמח-רמט.
היה להניח כי יום הולדת הינו עסק
בצד ימין כללה התשובה התייחסות
לילדים קטנים ,ולאידך לא ניתן
לקבלת הפ"נ שיקרא בעת רצון
היה למצוא את הפן הרוחני גם אצל
וברכה לבשורות טובות.
חגיגות הילדים ,באו הוראותיו של
בצד שמאל נכתב מכתב ,אותו
הרבי שליט"א מלך המשיח ,והכניסו
קראנו בתדהמה ,אני ורעייתי.
את נושא ימי ההולדת לתחום
הפעולות הרוחניות.
"במענה על מכתבו  . .בו מודיע אשר
נולדה לו בת למזל-טוב ,הנה יהי
כך לדוגמא ניתן למצוא בין
רצון מה׳ ית׳ שיגדלה ביחד עם זוגתו
ההוראות ליום
שיחיו לתורה לחופה
ההולדת ,הוראה
ולמעשים טובים מתוך
לעריכת התוועדות
מנוחת הנפש ומנוחת
חסידית .גם המבוגרים
הגוף.
נדרשים לשבת ביום
זה בהתוועדות ,לקבל
ידוע מכבוד-קדושת
החלטות טובות ולהוסיף
אדמו״ר )מוהרש״ב( נ״ע,
בתחום התורה ,התפילה
אשר מנהגנו הוא לומר
וגמילות חסדים.
גם בלידת בת לתורה
שניאור זלמן בשעת הכתיבה לחופה ולמעשים טובים,
הילדים למדו להוסיף
על-פי מאמר רבותינו ז״ל
לסדר יום ההולדת את
)ברכות יז ,א( נשים במאי
לימוד פרק התהלים
זכיין ,באקרוי׳ כו׳ באתנוי׳
החדש ,ההחלטות
כו׳ ונטרין כו׳" בקטע זה
הטובות וגם ...לכתוב
מזכיר הרבי שליט"א מלך
פ"נ )פדיון נפש( לרבי
המשיח על הוראת רבי
שליט"א מלך המשיח
שלום בער ,שיש לאחל
להתברך לקראת שנת
גם בלידת בת בנוסח
רבקה שתחי׳
החיים החדשה.
הרגיל ,וזאת לפי מה שקבעו חז"ל
גם הילד שניאור זלמן לוגוב מכפר
שגם לנשים יש זכות בלימוד התורה
חב"ד ,למרות גילו הצעיר 7 -
בסיוע שהן נותנות ללומדי התורה.
החליט ביום הולדתו שחל בשבוע
עבורינו ,היה זה הברכה המתאימה
שעבר ,ביום כ"ח כסלו ,שברצונו
ביותר ,אשתי עמדה ללדת בדיוק,
לכתוב פ"נ" .גם אני רוצה לכתוב
והברכה שהגיעה אלינו ,כמעט מבלי
לרבי מלך המשיח שליט"א ,כמו
שהתכוננו לכך ,הייתה בדיוק כדי
שאבא עושה" ביקש מאביו שצייד
להפיג את החששות האחרונים
אותו בדף חלק ועט.
וכמובן ,איפשרה לנו לדעת כי מדובר
לאחר נטילת ידיים הוא התיישב,
בבת!
וברצינות גמורה ,כתב בכתב ידו את
יומיים לאחר מכן ,בליל ראש חודש
שמו ,שם אמו ,תוך שהוא מבקש
טבת יצאנו לכיוון בית הרפואה,
ברכה ומסיים בכתיבת "יחי אדוננו".
שם נולדה בתנו רבקה שתחי' באופן
"לא אמרנו לו מה לכתוב ,מספר
חלק וללא קשיים ב"ה.
אביו הרב שלום ,הוא פשוט יזם
לאורך כל תקופת ההריון ,היה לנו
את הרעיון ואף החליט מעצמו מה
את הברכה שקיבלנו מספר חודשים
הוא כותב .האמת שלא הנחינו אותו
קודם לכן ,מהרבי שליט"א מלך
לעשות זאת ,למרות שבעבר הוא
המשיח ,שהכל יעבור כשורה ובנקל.
כבר כתב כך מספר פעמים.
עוד חיילת בצבא הרבי שליט"א
עם סיום הליך הכתיבה ,הוא בחר
מלך המשיח ,שתגדל לתורה לחופה
את אחד מכרכי סדרת ה"אגרות
ולמעשים טובים כברכתו הק'.
קודש" העומדת בארון הספרים
n
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אין תירוץ לשתיקה
בענין הקשור עם שפיכת-דמים ממש ,ישנו
ציווי "לא תעמוד על דם רעך"! ]ומה שפלוני
ופלוני שותקים  -אינני יודע תירוץ לזה ,שאלה זו צריכים
לשאול אותם[...
)זאת חנוכה תשמ"ו(

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

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

טבת פרק ליום

ו' ח

הלכות שאר אבות הטומאות .פרק ו-ח.

הל' אישות .פרק יג.

ש' ט

פרק ט-יא.

פרק יד.

א' י

פרק יב-יד.

פרק טו.

ב' יא פרק טו-יז.

פרק טז.

ג' יב פרק יח-כ.
הלכות טומאת אוכלין ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

ד' יג
ה' יד פרק ד-ו.

פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.

שלאגר של שמחה חסידית
ישנו דבר אחד שעדיין לא ניסו כדי להביא את
הגאולה ,אומר הרבי שליט"א מלך המשיח ,והוא
ענין השמחה .שמחה בטהרתה כדי להביא את
הגאולה האמיתית והשלימה.
ואכן ,נושא השמחה ,שהוחדר רבות על ידי
הרבי שליט"א מלך המשיח ,תופס מקום מיוחד
במכלול הפעולות הנעשות לזירוז הגאולה.
שוק הזמרים והלהקות ,קיבל לפני מספר
חודשים חיזוק משמעותי ,עם עלייתם של להקת
'שלאגר' על הבמות .השילוב המוצלח בין ניגוני
חב"ד ושירי משיח וגאולה ,לביצוע מיוחד על
ידי להקת מנגנים ,מניב את התוצאה השמחה,
כפי שבאה לידי ביטוי מהתגובות הנלהבות
המתקבלות מהקהל.

המסת חומות הקרח

ר' אלי דגני ,אברך חב"די צעיר מבני ברק ,הוא
העומד מאחורי ניהול הלהקה.
שנות ילדותו דווקא היו רחוקות מעולם
החסידות ומאורו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,אך כמו אצל רבים אחרים ,גם הוא
'נתפס' בשלב מסויים בחייו ושינה את אורח
חייו.
שנות ילדותו חלפו עליו בחיק משפחתו,
שלמרות אורח החיים החרדי ,התנגדה לדרך
חסידות חב"ד ,מקומות הלימוד בהם שהה באותן
שנים ,החדירו בו ריחוק מסויים מאורח החיים
החסידי.
לפני מספר שנים ,הוא התוודע לפעילות של
החב"דניקים והופתע" :בערב שבת ,נתקלתי
בחוליית פעילים שהגישו לי בחיוך ערכת נרות
שבת קודש ,בצירוף תמונה של הרבי שליט"א
מלך המשיח.

הלא חיוביים של בני הנוער בכל האיזור ,וכעת
לא רק שירדו משמעותית אותם אירועים ,אלא
שאף נוסף ערך חינוכי וחסידי לחייהם.
אגב ,פעילות זו נמשכת עד היום בניהולו של
הת' שמעון קורקוס ,וכיום מקיפה מידי שבת,
לאורך הלילה כמאה וחמישים בני נוער ,הבאים
כמעט בכל שעה לסעודת שבת ולשמוע דבר
תורה חסידי או ניגון חב"די עתיק".
צילום :י .בלינקו

ר׳ אלי דגני בעבודתו

למרות שבתחילה הופתעתי מהגישה ומהחום
החסידי ,בכל זאת ,הייתה זאת נקודת שבירת
הקרח שהיה לי כנגד הפעילות החב"דית.

עם בני הנוער
תוך זמן קצר ,מצאתי את עצמי מבקר בבית
חב"ד בשיכון ה' ,בניהולו של הרב חנניה קורקוס,
שם גיליתי סוג של בית חמים.
יצרתי קשר חם עם בניו הפעילים במקום ,ר'
שלומי ושמעון ויחד פתחנו בפעילות מהפכנית
של סעודות שבת בבני ברק לבני נוער ,המוגדרים
בסלנג המקומי כ"שוליים"...
בשיחות שעשיתי עם בני הנוער ,התברר כי רבים
מהם מסתובבים בלילות השבתות בחוסר מעש.
החלטנו שאם כך ,אנחנו נהיה הכתובת בשבילם.
מידי שבת אירגנו סעודת שבת שהחלה בשעה
תשע בערב והסתיימה שעות מספר לאחר חצות.
את התוצאות החיוביות חשו במהירות תושבי
האיזור ,שהורגלו עד אז לשמוע על מעשיהם

״כי בשמחה תצאו...״
לפני כשנתיים ,נערכה חתונתו של ר' אלי
עם איילה זוגתו שתחי' ,מה שהביא לדחיפה
משמעותית להקמת הלהקה.
"הלהקה הייתה קיימת עוד לפני שניהלתי אותה,
וכשקיבלתי את ההצעה להפנות אותה למגזר
החב"די ,מה שדרש השקעה גדולה ,פניתי כמו
בכל דבר בחיי לשאול את הרבי שליט"א מלך
המשיח.
במכתבי ציינתי שב"ה אני עוסק בתחום ההגברה
והתאורה מזה זמן וכעת עלתה ההצעה לניהול
הלהקה ולהפנייתה לתחום ההופעות החב"די.
בתשובה שהתקבלה בירך הרבי שליט"א מלך
המשיח על המהלך ולהרחבת העסק.
בשלב ראשון לקחנו מאות רבות של ניגונים
חב"דיים ,למדנו אותם לעמקם ,תוך שאנו
יוצרים אותם בעיבודים המתאימים לביצועים
ע"י להקת נגנים .רק בחודשים האחרונים ,לאחר
אין סוף חזרות ואימונים עלתה הלהקה להופעות
המחודשות ,כשכאמור המחמאות לא פוסקות...
והכי חשוב זה תפקידה של הלהקה בהבאת
השמחה שמזרזת את הגאולה האמיתית
והשלימה" .לפרטים טל'.054-925-2770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

העברת בית הכנסת עם כל עניניו
הגיעתני שמועה ,אשר מטעם הנהלת העיר ניו
יוארק ,עומדים להסיר הבנין ,בו נמצא ,בית הכנסת
ובית המדרש שלהם ,ובודאי כדין וכחוק תמורת
סכום מספיק לרכוש בית הכנסת ובית המדרש
המתאים למנהגם ולענינם.
ובודאי למותר להעיר שימת לבבם ,על ההכרח
הגדול בעוד מועד למצוא מקום ובנין ,לשם יוכלו
להעביר בית הכנסת ובית המדרש להמשיך ענינם
מתאים להנוסח ומסורה מכמה וכמה שנים נוסח
האריז"ל ומנהגיו בעניני תפלה ועניני בית הכנסת
בכלל ,ביחד עם שיעורי תורה הנלמדים ברבים,
כמנהג ישראל סבא ,וכנוהג שלהם בבית הכנסת
ובית המדרש שלהם עד עתה.

אלא שעל-פי מאמר רז"ל ,אין מזרזין אלא למזורזין,
באתי בזה להוסיף ,אשר בודאי ובודאי ימשיכו
בפעולות האמורות ,בבית הכנסת ובית המדרש
במקום החדש ,כמו שהתנהגו עד עתה ,כוונתי
באופן עצמאי ,מבלי שותפות וכיוצא בזה ,בשביל
שיהי' ביכולתם המלאה ,לשמור על טהרת המנהגים
והנוסח וכו' ,וכידוע גודל ההפלגה בזה בתורתנו הק',
הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם )ביצה ד ,ע"ב( .
)מאגרת ז׳קנה(

פרנסה  -בלי דאגות
בכלל ידועה השקפתי ,שכדאית השתדלות להסתדר
בענין פרנסה שאין בה דאגה יתירה ,וכמובן באר
היטב מהמבואר בדא"ח )=חסידות( בהענין שפרנסה
צריכה להיות בלא לב ולב.
)מאגרת ז׳קנח(

קדמי ביטוחים
סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח

ביטוח רכב
ביטוח עסק
ביטוח משכנתא

ר' צחי קדמי בציון רבי לוי יצחק בקזחסטן

ביטוח דירה
ביטוח חיים
ביטוח בריאות

מבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ
מתקשרים ומרוויחים03-5017702 :

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חדש ,מוצרים מיוחדים לפוריות

