ב"ה

ה ג ל י ו ן

ה ש ב ו ע י

ש ל

י מ ו ת

ה מ ש י ח

ערב שבת קודש פרשת מצורע ,ד' ניסן ,חודש הגאולה ה'תשע"א )(8.4.11

נגאלים עכשיו
בזכות האמונה
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בהשגחה פרטית גלויה ,אנו קוראים את סיפור הצלת העיר שומרון בזכות האמונה ,בימים אלו של
תחילת חודש ניסן ,חודש היציאה ממצרים עליה העידו חז״ל :״בזכות האמונה נגאלו אבותינו מצרים״.
שיעור מאלף באמונה ,זהו בעצם תוכנה של
צבא ארם פרצה לפתע מהומה רבתי .ה' השמיע
הפטרת השבוע .המצור על העיר שומרון הולך
בדרך נס לחיילי צבא ארם ,קולות של מתקפה
ומתהדק ,מאגרי המזון התרוקנו במהירות .רעב
עוצמתית " :ואדנ-י השמיע את מחנה ארם קול
איום מפיל חללים .המצב כלאחר יאוש .ואז לפתע רכב וקול סוס קול חיל גדול ויאמרו איש אל אחיו
משהו מתחיל לזוז .מלך ישראל שלא היה ידוע
הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת
כ"חסיד גדול" בלשון המעטה ,מכריז בבטחון כי
מלכי מצרים לבוא עלינו ...ויקומו וינוסו בנשף
המפתח להצלת העיר ויושביה נמצא בידי אלישע
ויעזבו את אהליהם."...
הנביא .כנראה שגם אצלו נדלק ניצוץ האמונה.
בריחת הצבא נעשתה בלילה ,אך הנס מתגלה רק
שליח המלך המגיע אל אלישע ,נושא עימו דרישה לפנות בוקר .ארבעה מצורעים שעמדו לגווע ברעב
דחופה וחד משמעית  -להתפלל להשי"ת ולפעול
מחוץ לעיר ,החליטו בצעד נואש ליפול בידי חיילי
להצלת העיר ויושביה.
ארם .אלא שאז גילו כי המחנה נטוש לחלוטין...
בטחונו המוחלט של המלך ביכולת הנביא לביטול
המצורעים מודיעים על כך לנצורים בעיר ,היוצאים
הגזירה ,אינו מושב
בהמוניהם לחפש אוכל
ריקם .הנביא אלישע
במחנה ארם ,שם הם
המחאה
בפעולות
ממשיכים
מכריז בנבואה :אל
מוצאים מזון בכמויות
דאגה .בתוך  24שעות
ענק .ואכן "ויהי סאה
תוסר גזירת הרעב.
סולת בשקל וסאתיים
שוקי העיר יוצפו
שעורים בשקל".
בכמויות ענק של
בזכות האמונה
קמח מובחר ו ..במחיר
מצחיק" .כה אמר
ומה בדבר השליש
ה' כעת מחר סאה
הלעגן? ההמון שנלהב
סולת בשקל וסאתיים
לשמע הנס ,יצא מהעיר
שעורים בשקל".
דרך השער ,שם עמד
השליש .זרם האנשים
הנס בלילה
שנוצר גרף את השליש,
אבל היה גם מי שלא
שבתוך דקות נרמס
האמין ,השליש ,יד ימינו למול ההצהרות המדיניות המסוכנות של הממשלה בדבר המשך הדיבורים עם ע"י ההמון ומת .כדברי
של המלך ,שגם דאג
הערבים ,ממשיכים בפעולות המחאה .בתמונה :מול בית רה״מ בשבוע שעבר הנביא " :הנכה רואה
לתת לזה ביטוי בציניות
בעיניך ומשם לא
לעגנית  :זה לא יהיה ,גם אם יחליטו להזרים סולת תאכל".
מארובות השמים" :ויען השליש אשר למלך  ...את בהשגחה פרטית גלויה ,קוראים את סיפור הצלת
איש האלוקים  ...הנה ה' עשה ארובות בשמים
העיר שומרון בזכות האמונה ,בשבת שלפני י"א
היהיה הדבר הזה".
ניסן יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
נביא ורועה האמונה של דורנו ,שכבר הודיע כי
עונה לו הנביא ,חרצת את גורלך .בעיניך אכן
תראה את הנס הגדול ,אבל לא תוכל להינות ממנו .הגיע זמן הגאולה .ביום חמישי אור לי"א ניסן
תתקיים בבאר שבע עיר האבות ,התוועדות ארצית
"הנכה רואה בעיניך
לרגל יום הולדתו .כולנו מוזמנים להשתתף במפגן
ומשם לא תאכל".
האמונה ,לברך ולהתברך ביום סגולה זה ,בגאולה
על שארע בהמשך
מסופר בהפטרה .במחנה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
ממשיכים בהכנות לפסח

לצד שורת מוצרים ,הפקות ועלוני
הסברה ,המופצים ע"י מרכז ההפצה
ממש ,לקראת חג הפסח ,ראו אור
בשבוע האחרון עלוני הסברה מיוחדים
לצד פוסטרים צבעוניים המזמינים את
הציבור הרחב ל"סעודת משיח" .במוקדי
חב"ד נערכים לקראת החג האחרון של
פסח ,שביעי של פסח ,בו מקיימים
את המנהג של "סעודת משיח" בבית
הכנסת .להזמנות077-5123-770 :

הגביע המותאם לפסח

לפי המנהג שבליל הסדר ,שותים
לא רק את רובו של כוס היין ,אלא את
כולו ) 4כוסות( בחברת "צורפי המלך"
השיקו השנה שורת גביעים מיוחדים,
המכילים בצורה מדוייקת את כמות היין
של  116גר' ,המתאימה ל"רביעית" אותה
צריך לשתות בכל פעם .לפרטים נוספים
והזמנות052-770-7062 08-9159-770 :

מחזקים את הדרום

ב"מטה משיח בארץ הקודש"
נערכים לאירוע הגדול לרגל י"א ניסן,
יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח .השנה ,הוחלט לעודד את
תושבי הדרום ולהביא את האירוע
לאיצטדיון באר שבע ,ביום חמישי
הקרוב ,בשעה  .19:00בחלק המוסיקלי
יופיעו מרדכי בן דוד ויעקב שוואקי.
לפרטים.03-9607922 :

בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להגאל!
נא לשמור על קדושת הגליון

האוצרות שבתוך הקיר בבית
על הפסוק המובא בפרשתנו ,מצורע" :כי תבואו
אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי
נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" נאמר במדרש:
"וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם. .
כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם עמדו
והטמינו ממונם בבתים ובשדות . .מה הקב"ה
עושה מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומוצא בו
סימא ]אוצר[ )שדהו נשרפת ומתוך שהוא הופכה
מוצא תחתיה סימא( ,וכי מי בא ואומר לכנענים
שישראל נכנסין לארץ . .ג' פרוזדיגמאות ]אגרות[
שלח יהושע אצלם הרוצה לפנות כו' להשלים כו'
לעשות מלחמה כו'".
זאת אומרת ,שהדרש מסביר כי הכנענים ידעו
מראש שעם ישראל עומד לכבוש את ארץ
ישראל ,ע"י מכתבים ששלח להם יהושע בן-נון
שהזירם ,ולכן עמדו וטמנו את אוצרותיהם בתוך
קירות הבתים ובשדות .הקב"ה שרצה לגלות
אוצרות אלו לבניו ,עם ישראל ,עומד ומביא
נגעים על בתיהם או שולח שריפה בשדה ,וע"י כך
שהאדם נדרש לשבור את קירות ביתו או לחרוש
את שדהו הוא מוצא את האוצרות.

אמוריים או כנענים

מאמר זה הובא גם בפירוש רש"י על הפסוק,
עם כמה שינויים ,וזה לשונו" :בשורה היא להם

שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים
מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל מ'
)=ארבעים( שנה שהיו ישראל במדבר וע"י הנגע
נותץ הבית ומוצאן".
מעבר לכל השינויים שאנו מוצאים בין דברי
המדרש במקורן ,לדבריו של רש"י אפשר ללמוד
הוראה חשובה ,שאחד השינויים שבינהם שהודגש
בדבריו של רש"י בצורה נסתרת:
במקום "כנעניים" הוא מביא את השם "אמוריים".

שם שעצם הדבר ש"מרבין בדברי הבאי" מביא
לידי כך ש"באין לספר בגנות הצדיקים כו' לדבר
באלקים וכופרין בעיקר"(.
וזהו גם ענינה של קליפת "אמורי" ,ובפרט על-פי
דברי האדמו"ר הזקן ,רבי שניאור זלמן מליאדי
 ש"האמורי לשון אמירה ודיבור . .סימן לשטותמילין  . .וברוב דברים לא יחדל פשע  . .מפני רוב
דברי הכסיל הנקרא אמורי שמרבה דברים כו'"
)דברים הדומים למובא לעיל מדברי הרמב"ם על
"שיחת הרשעים"(.

להפוך את הדיבור

ובכל זאת ,דוקא בבתי האמוריים נמצאו
"מטמוניות של זהב"  -כי תכלית הכוונה בענין
הנגעים אינה רק לבטל ולשלול "שיחת הרשעים"
אלא להפוך את כח הדיבור של האדם ,שתמורת
"אמורי" שאינו של קדושה ,תהיה אמירה ודיבור
של הקדושה ,כבפסוק "לקחתי מיד האמורי",
שעל ידי אמירות ודיבורים טובים וקדושים
מגלים ה"מטמוניות" שבנפש.
וכמרומז גם ברמב"ם שם ,שאחרי כל אריכות
דבריו על "שיחת הרשעים" ,מסיים בדברים
אודות גודל מעלת "שיחת כשרי ישראל" ,ש"אינה
אלא בדברי תורה וחכמה ,לפיכך הקב"ה עוזר על
ידן ומזכה אותן בה שנאמר "אז נדברו יראי ה'
איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון
לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו".
והעיקר ,שבזכות דברי הקדושה ,ובעיקר בזכות
הפיכך הדיבורים לקדושה נזכה לגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.

הסודות ברש״י

מובא במקומות רבים שבפירושו של רש"י ישנם
"ענינים מופלאים" על דרך תורת הרמז והסוד
)אחד מהכינויים שניתנו לפרושו הוא "יינה של
תורה"(  -וכן בעניננו ,שבשינוי זה מ"כנענים"
ל"אמוריים" יש לומר שמרמז רש"י להשייכות
המיוחדת בין ענין הנגעים לאמורי דוקא.
והביאור:
נגעים באים כפירוש רש"י בפרשה הקודמת,
על עוון לשון הרע ,זאת אומרת על אמירה
רעה; וכמבואר ברמב"ם בסוף הלכות טומאת
צרעת שאין הכוונה אמירת לשון הרע דוקא,
אלא ל"שיחת הרשעים" בכלל )וכמו שמאריך

)על פי לקוטי שיחות לב ,עמ׳ (91

לוח השבת

פרשת מצורע
הדלק"נ

מוצש"ק

לפי שעון קיץ

ירושלים 6:27
תל-אביב 6:43
6:34
חיפה
באר-שבע 6:45
ניו-יורק 7:09

7:41
7:43
7:43
7:43
8:10

 וארבעה אנשים גו'

)מלכים-ב ז ,ג-כ(

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

מצורע
ונתתי נגע צרעת

מו ,יג( ולכן דרשו גם כאן את המלה
"ונתתי" שמורה עניין טוב כדמפרש.

)ויקרא יד ,לד(

)עפ״י תורה תמימה ,מצורע ,ויקרא(

תניא ,רבי יהודה אומר :בשורה היא להם
שנגעים באים עליהם )הוריות י ,א( .עניין
הבשורה מבואר במדרשים וברש"י בפסוק
זה ,שהכנענים היו מטמינים כספיהם
בקירות הבית ,וע"י הנגעים יותץ הבית
וימצאו המטמונים.
וטעם הדיוק מלשון "ונתתי" ,יש לומר
מדלא כתיב :נגע צרעת 'כי יהיה' בבית
ארץ וגו'" ,כמו דכתיב הלשון בנגעי אדם
ובנגעי בגדים - ,אלא נאמר "ונתתי נגע
צרעת" שמשמעו שהקב"ה יתן.
ובכלל על הרוב הרי הלשון נתינה מהקב"ה
הוא לדבר טוב ,כמו" :ונתתי גשמיכם
בעתם" )ויקרא כו ,ג(" ,ונתתי שלום בארץ"
)ויקרא כו ,ו(" ,ונתתי בציון תשועה" )ישעיה

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

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 :

)יחזקאל לו ,כה(

למה מדמה הקב"ה את טומאת ישראל
לטומאת הנדה?
אלא ,כשם שהנדה נטמאת ונטהרת ,כך
עתיד הקב"ה לטהר את ישראל שנאמר:
"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם".
אמר הקב"ה לישראל ,בעולם-הזה הייתם
מטהרין וחוזרין ומיטמאין ,אבל לעתיד
לבוא אני מטהר אתכם שלא תיטמאו
עולמית ,שנאמר "וזרקתי עליכם מים
טהורים וטהרתם".

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' ליאור ואודל שיחיו

אביגדור

לרגל יום הולדתו השלישי  -התספורת של בנם
זיו אהרון חי שיחי' בן אודל
יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

)ילקוט שמעוני(

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
 

    
   
  
    
    
   
   


  

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' מנחם ואילנה חיה שיחיו רווה
ולמשפחת ר' שלום ואירית שיחיו ברדוגו
לרגל חתונת הת' אליצור יוסף שיחי'
עם ב"ג רבקה שתחי'

יום חמישי ,ג' ניסן ה'תשע"א
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של זמן הגאולה
האמיתית והשלימה

יין מלכות
משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
את הברכת בתפילת העמידה ,אותה אנו אומרים שלש פעמים ביום" :את צמח דוד עבדך
מהרה תצמיח ,וקרנו תרום בישועתך ,כי לישועתך קיוינו כל היום "...מסביר החיד"א את
המילה "כי" במשמעותה כסיבה שבזכותה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה .זאת אומרת
בזכות ש"לישועתך קיוינו" נזכה לקיום "מהרה תצמיח".

"בשכר הקיווי
כדאי שתגאלנו"

בהמשך להמדובר אודות משיח צדקנו  -הרי כאן המקום
להזכיר עניין נוסף:
העירני חכם אחד )כלשון הרגיל בכמה ספרים( אודות
דברי החיד"א ז"ל ]פוסק בישראל ,ועד שמביאים כמה
הלכות בשמו  -מספרו שו"ת 'חיים שאל' וכיוצא בזה,
וכמו כן מביאים בשמו עניינים השייכים לפנימיות התורה,
סודות התורה[ בספרו 'מדבר קדמות' ערך 'קיווי' ,וזהו לשונו:
"אמרו בילקוט תהלים רמז תשל"ו אפילו אין ביד ישראל אל הקיווי כדאי
הם לגאולה בשכר הקיווי  . .ובזה פירש הרב הגדול מהר"ר יוסף דוד זלה"ה
 . .מטבע ברכת את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך
כי לישועתך קיווינו כל היום ,דאומרו כי לישועתך אינו מובן ,מה נתינת
טעם היא ,דאם מן הדין ,נזכה בלא קיווי ,והן לא ,מה יועיל הקיווי? אבל
על-פי האמור אתי שפיר והכי פירושה" :את צמח דוד וכו' ,וכי תימא שאין
לנו זכות ,מכל מקום תצמיח ,כי לישועתך קיווינו ,ויש לנו הקיווי ,ובשכר
הקיווי כדאי שתגאלנו".
וכמו כן מצינו תוכן זה  -בסגנון מבהיל  -בפירוש הרד"ק לנ"ך ]פירוש
המקובל בכל תפוצות ישראל ,ועד שבדפוסים הראשונים של 'מקראות
גדולות' נדפס גם פירוש הרד"ק[ סוף שמואל ב' ,וזהו לשונו:
"ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל ,וקביל ה' צלות דיירי ארעא,
ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא על-ידי שלא
תבעו בית המקדש .והרי דברים קל וחומר ,ומה אם אלו שלא היה בימיהם
ולא חרב בימיהם ,נפלו על שלא תבעו אותו ,אנו שהיה בימינו וחרב
בימינו ,על אחת כמה וכמה .לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם
של ישראל להיות מתפללים שלוש פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך
לציון וסדר עבודתך לירושלים" ,ומסיים" :אכי"ר סלה".

לפרסם דברים אלו

ועל של פועל באתי:
כפי הנראה מהשאלות והטענות שנשמעים על דבר הקיווי ,הציפייה
והדרישה לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו  -ישנם כאלו
שאינם יודעים אודות דברי החיד"א והרד"ק האמורים לעיל.
ולכן ,כדאי ונכון שאחד ידפיס דברים אלו ב"עיתון".
ובהדגשה  -לא בשמי ,שכן ,נוסף לכך שישנם כאלו שבשמעם שדברים
אלו נאמרו על -ידי פלוני ,יטענו "איפכא מסתברא") ...כידוע במקרים
כיוצא בזה ,ואין כאן המקום להאריך בזה( ,הרי בנידון דידן ,עניין הגאולה,
נוגע ביותר לומר את הדברים "בשם אומרם" ,כדברי חז"ל" :כל האומר
דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם",
ולכן ,יש לפרסם דברים אלו בשם אומרם  -הן בנוגע לדברי הרד״ק והן
בנוגע לדברי החיד״א ,על-ידי זה שיעתיקו את דבריהם אות באות ממש,
נוסף לציון המקור כו' ,כדי לזכות את אחינו בני-ישראל שספרים אלו
אינם מצויים תחת ידם.
)משיחת ליל ז׳ במרחשוון ה׳תשמ״ו(
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הנס

מיד לאחר הנצחון המלחמת ששת הימים,
ששלחו "משלחת" לוושינגטון להודיע שמוכנים
להחזיר את הכל  . .בה בשעה שבאותו זמן לא היה מי שיעלה
על דעתו כזו! ה"נס" היה ,איפוא ,שהערבים לא הסכימו לקחת
מה שרצו לתת להם!
)זאת חנוכה תשמ"ו(

נפלאות עכשיו
פעמיים מזל-טוב

"צריכה להיות ההכרה וההודאה לה'
שנה.
על הניסים שהוא עושה ..שפרסומי
באותם ימים עדיין הייתי רווק
ניסא של הניסים שהקב"ה עושה
מבוגר .לא סתם מבוגר ,ולא רק
בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
במובן המקובל בחצר החסידית
הגאולה האמיתית והשלמה".
עליה אני משתייך ,אלא בגיל 35
ועדיין ממתין למצוא את שידוכי.
)משיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
"מעלי" המתין אחי הגדול יותר
* * *
ממני בשלש שנים ,שביקש גם
"מה עושים בטיסה?" שאלה
הוא ,סוף סוף להקים בית נאמן
שמעסיקה לא פעם את אלו
בישראל.
העומדים לטוס במשך שעות
מה לא ניסיתי? רבנים ומקובלים
ארוכות לחו"ל.
לצד סגולות שונות אותם הקפדתי
מגוון פתרונות יצירתיים עומדים
לקיים ועצות שקיבלתי ממכרים
לרשות אלו המבקשים לנצל את
ובני משפחה שניסו לעזור .והכל
הזמן .אבל כל חב"דניק יודע ,שאין
היה נראה לשווא ,הקמת הבית
כמו השעות האלו כדי לעשות
התבוששה...
"מבצעים".
באחד הימים פגש אותי מכיר
האנשים ,הרבים היושבים בחוסר
חב"דניק ,שידע על הבעיה
מעש ,הינו הזדמנות להציע לכל
החמורה בה אני שרוי ,והציע לי
המעוניין להאיר את העולם
להגיע למעמד חלוקת "כוס של
בעשיית מצווה נוספת.
ברכה".
לצד קיום הנחת תפלין וכדומה,
מעמד "כוס של ברכה" הינו מנהג
ניתן לתפוס גם שיחה ארוכה
של הרבי שליט"א מלך
עם מי שמבקש ללמוד
המשיח ,לחלק מתוך
ענינים חדשים...
כוס הקידוש שלו יין,
את הסיפור הבא ,סיפר
לאלפים רבים העוברים
הרב מנחם מענדל
בפניו עם כוסתיהם,
פרידמן ,שליח הרבי
המעמד מתקיים מספר
שליט"א מלך המשיח
פעמים בשנה במוצאי
ומנהל בית חב"ד באור
החגים כראש השנה,
יהודה ,בהתוועדות
שמחת תורה ,פסח
שהתקיימה לאחרונה
הרב פרידמן
ושבועות.
בבית חב"ד בבת-ים:
למרות שבתחילה ניסיתי להתנגד:
"לפני כחודש וחצי שבתי מנסיעה
"מה יש לי ללכת לשם? כבר
לחצרות קודשנו ,אל הרבי שליט"א
ניסיתי את הכל ולא עזר לי" הוא
מלך המשיח.
לא ויתר ובסופו של דבר הצליח
ניצלתי,
הטיסה
זמן
כמובן ,שאת
להביא אותי לתור הארוך במוצאי
מצאתי
וכך
ל"מבצעים"
כתמיד,
החג...
את עצמי ,פוסע בינות לשורות
אני מתקרב לרבי שליט"א מלך
המושבים ,ומציע למעונינים
המשיח ,וכבר ממבטו מלא ההוד,
"לתפוס מצווה" בזמנם הפנוי.
אני מתמלא יראת כבוד שלא
להפתעתי פנה אלי לפתע ,אדם
חשתי מעולם" .רבי ,אני צריך
בעל חזות חרדית-חסידית,
ברכה לאחי בן השלושים ושמונה
שביקש לשוחח עימי.
שיהיה חתן" אמרתי והוא עונה
הרבי
על
סיפור
מתברר כי יש בפיו
לי "מזל טוב" בחיוך .פניתי שוב
הוא
אותו
המשיח
שליט"א מלך
וביקשתי ברכה גם בעבורי "אני
בעצמו זכה לחוות" .בא ואספר
בן שלושים וחמש וצריך גם ברכה
לך ,אמר ,כשהוא מחווה על הכיסא
לשידוך" והוא שוב עונה לי "מזל
שלצידו.
טוב".
אדם
כיום,
אותי
רואה
אתה
מה אגיד לך? עוד באותה שנה
לאריכות
שבעים
לגיל
המתקרב
זכינו ,אני ואחי להקים את ביתנו.
ימים ,אני משתייך על חסידות
מה שלא עזר לנו עד אז ,נפתר
סאטמר ,אבל הסיפור שלי שייך
בברכה של שתי מילים.

לתקופה שלפני כשלושים-ארבעים

הלכה ומנהג
אמירת הנשיא בכל יום )א-י"ג ניסן(,
נוסח ברכת האילנות ומנהגיה,
הלכות ומנהגים לקראת חג הפסח
כעת באתר הגאולה
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ניסן פרק ליום

ו' ד הל' דעות .פרק ו-ז .הל' תלמוד תורה .פרק א.

הל' כלים ,פרק ג.

ש' ה פרק ב-ד.

פרק ד.

א' ו

פרק ה-ז.

פרק ה.

ב' ז

הל' עבודת כוכבים וחקותיהם .פרק א-ג.

פרק ו.
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פרק ז.

ד' ט פרק ז-ט.
ה' י פרק י-יב.

פרק ח.
פרק ט.

"תהילת ה' ידבר פי"
בגיל  16התחיל המהפך בחייו של ר' תומר
גואטה .דווקא בתקופה ,בה התחילה החבילה
המשפחתית בבית הוריו להיפרד ,התגלתה מחלה
מסתורית שפקדה את אחותו מורן.
תקופה ארוכה ומייגעת של טיפולים רפואיים,
הובילו את המשפחה כולה ,צוות הרופאים ,אך
בעיקר את תומר להבין ,כי אין זו מחלה רגילה,
אלא אירוע רוחני לא פשוט.
רבנים ומקובלים שנחשפו לתופעות איבוד-
ההכרה של מורן ,הסבירו כי מדובר באירוע לא
שגרתי .מה שהתחיל את המהפך אצל תומר,
אחיה הגדול ,שמצא את עצמו קורא תהילים
לזכותה כשהוא חש לראשונה בחייו את כוחה
של האמונה בבורא העולם הממלאת אותו
מבפנים.
ההליך המשיך ברצונו לחבוש כיפה .אלא שמאחר
ששמע שלעומת הכיפה ,מצוות הציצית היא זו
שכתובה במפורש בתורה שבכתב ,הביא אותו
להתחיל הן עם כיפה והן עם ציצית במקביל
ובכל לתת לנשמתו להאיר את חייו.

צעד אחר צעד
תקופת מחלתה של מורן ,הסתיימה בפטירתה
ל"ע ,כשהיא משאירה את בני המשפחה
מבולבלים אך בעיקר מופתעים מול האירועים
הרוחניים שאפפו אותם במשך שנות המחלה.
תומר יצא לחיים ,כשהוא מחושל ,בוגר ובעיקר
מאמין הרבה יותר ,וכעת הוא נדרש לעשות
את הצעדים המכריעים לחיי תורה ומצוות .מה
שמשום מה בושש להגיע.
למרות שהתחיל לבקר בבית חב"ד במזכרת בתיה
ולמרות שהצטרך לשיעורים פה ושם ,עדיין לא

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

להתגבר על הצרידות

כותב אודות מצב בריאותו ,ובהעיקר  -בהנוגע
להצרידות ,ואשר שאל דעת רופאים ולא מצאו כל
סיבה מיוחדת ,אלא שפקדו עליו מנוחה על-כל-
פנים מנוחה במיעוט-דבור ,ומבאר ומפרט הקישוים
המיוחדים בעבודתו ומשרתו אשר בהנהגה כזו.
והנה בכגון דא יש לומר ,בסגנון חז"ל "יצא הפסדו
בשכרו" ,אשר על ידי שכאילו מפסידים לפי שעה
)ע"י שישמע להוראה האמורה( ,ירוויח וישתכר פי
כמה לאחרי זה.
ובטח לא יודרש ממנו מנוחה מדבור ,כי אם מיעוט
בזה .כן כדאי לשאול הרופא שהתייעץ עמו ,על אופן
הדבור באופן שיהיה מן השפה ולחוץ )במובן הגשמי
 -אבל לא ח"ו במובן הרחני והפנימי(  -שזה איזה

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

אחרי שמאיר התחתן ,הוא ביקש ממני להמשיך
במכירת הספרים במקומו .למרות שלא רציתי
הוא לא ויתר לי ובניגוד לרצוני מצאתי את עצמי
מוכר ספרים ,תחום התחלתי לפתח בהדרגה.
לאחר חתונתי במז"ט ,החלטתי לפתח את
התחום לחברת הפצה שתפיץ את מעיינות
החסידות חוצה .עסקתי במשך תקופה עם מרכז
ההפצה ממש ,אלא שלמרות תחום אחריותי
בהפצה מרובה בתוך החנויות במגזר החב"די,
ביקשתי למצוא דרך להגיע אל הקהל הרחב יותר.

״תהילה״ להפצת המעיינות
החנות החדשה שנפתחה השבוע .בקטן :ר׳ תומר גואטה

היה מסוגל לעשות מהלך שישנה לחלוטין את
אורח חייו.

גשם סוחף

באחד הערבים כשיצא עם חברים "לבלות",
הוא עצר ליד קיוסק על מנת לרכוש בירה .תוך
שהוא מתכונן לפנות למקום הבילוי הסמוך,
אלא ,שגשם סוחף שהתחיל לרדת השאיר אותו
קרוב לבילוי ,אך לא יכול לעבור .רק אז הוא פנה
להסתכל סביבו וגילה שלט קטן המפנה לקומה
השניה ,שם שוכנת ישיבת "דעת" הפועלת
ברחובות עם תלמידים חוזרים בתשובה.
ב"דעת" הוא נתקל בקבוצת בחורים ,היושבת
סביב השולחן ב"התוועדות חסידית" תוך שהוא
מוזמן להצטרף .במשך מספר שעות ,הוא ישב
איתם ,בלי יכולת לעזוב ובסופו של דבר החליט
לעבור וללמוד בישיבה.
"לאחר תקופת לימודים במקום ,התחברתי עם
מאיר דואני שעסק במכירת ספרים בישיבה.

עשיריות בשנים מנסים ללמוד כן כמה מהנואמים,
ובכלל אלו שענינם בדבור רב לפי ערך ,ואפילו
הבריאים שביניהם .וכללות הענין הוא  -כפשוטו של
הביטוי הנ"ל ,שאף שהדבור הוא בקול רם ובחיות
אינו נוגע כי-אם במוצאות הכי חיצוניות וכמו השפה
והלשון וכו' .ובודאי שגם בנדון דידי'  -יביא זה
תועלת גדולה .ויש-לומר שגם לאחר שיבריא ויחזור
)מאגרת ו׳תרצג(
לאיתנו.

תחשוב טוב  -יהיה טוב

מענה למכתבה ,בו כותבת אודות בקורה אצל
הרופא ,ואשר קבע הטפול ליום ז' אדר ...ויהי רצון
שיהיה הטפול בשעה טובה ומוצלחת ,ובודאי תתנהג
מתאים להוראת רבותינו נשיאינו ,טראכט גוט
)=חשוב טוב( ,ותתמלא גם סיום הוראתם האמורה,
וועט זיין גוט )=ויהיה טוב(.
)מאגרת ו׳תרפה(

לפני מספר שנים ,פתחתי באופן עצמאי חברת
הפצה תחת השם "תהילה"  -הפצת המעיינות
חוצה .השם נבחר כמין שילוב של שמי תומר
ושם רעייתי הילה שתחי'.
חברת "תהילה" מתמקדת בהפצה של ספרי
חסידות חב"ד וספרי גאולה ומשיח בעיקר
לחנויות שהם לא בתוך המגזר החב"די.
בשבוע האחרון נרשם צעד נוסף ב"תהילה" עם
פתיחת חנות חדשה וראשונה ברחוב בנימין ,18
רחובות ,שמשמשת למכירת ספרי חסידות חב"ד,
ספרי גאולה ומשיח ,מוצרי משיח וצבאות ה',
תשמישי קדושה וצעצועים לילדים על טהרת
הקודש.
כמובן שגם על הצעד הזה כמו כל צעד בחיים,
כתבנו לרבי שליט"א מלך המשיח ונענו
באמצעות ה"אגרות קודש" שתהיה הצלחה
בהפצת החסידות בכל ארץ הקודש ושיהיה
"ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" ו"פרץ שמו
של משיח" וכו'...
עוד צעד בהכנת העולם לגאולה האמיתית
והשלימה ותיכף ומיד ממש.

