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 אמור ,ב' אייר ,ה'תשע"א )(6.5.11

מדלגים לגאולה
האמיתית והשלמה
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בפרט בעומדנו בזמן הגאולה ,על כל אחד ואחד ,אנשים נשים וטף ,לפעול עפ״י קוד פעולה זה.
להוסיף באופן של ״לכתחילה אריבער״ ,בלימוד תורה ,הידור בקיום המצוות ומעשים טובים
בדיוק כנגד מדיניות זו ,יצא הרבי שליט"א מלך
זעזועי השלטון המתחוללים לאחרונה בארצות
המשיח בקוד הפעילות " -לכתחילה אריבער"
ערב ,מגיעים גם לגבולנו .במצרים החלו נשמעים
שכוונתו" ,לכתחילה דלג מעל  ."..דלג מעל כל
קולות חדשים )ישנים( בגנות ישראל והמערערים
מכשול ועיכוב בדרך למילוי השליחות .במקורו
על "הסכם השלום" .ברצועת עזה חוגגים את
לקוח הביטוי מפתגמו של אדמו"ר מוהר"ש הנשיא
הסכם הפיוס בין החמאס לפת"ח ,שנחתם בקהיר
הרביעי בשושלת חב"ד ,שיום הולדתו ב' אייר,
תחת פטרונותה של מצרים .הפלגים הפלסטינים
חל בערב שבת זו" :העולם אומר ,אם אי אפשר
החליטו להתאחד ...כנגד ישראל.
הודעת מצרים על פתיחת מעבר רפיח" ,כדי לשים ללכת מלמטה אזי מדלגים מעל ,ואני אומר ,שצריך
מלכתחילה לדלג מעל" .ובענייננו ,במקום להמתין
קץ למצור על עזה" ,מבטאת מגמה ברורה של
חזרה לחיק עמי ערב כנגד ישראל .פתיחת המעבר למצב של אין ברירה ,צריך לכתחילה לדלג מעל
מחסומי דמה של "מה יאמרו הגויים" ולפעול
מבטיחה מעתה ,זרימה חופשית של טילי גראד
במלוא התוקף לטובתם ולהצלתם של בני ישראל.
בעלי טווחים שונים ,טילים אנטי-טנקים ,טילי
גם לפני חבירת הפלגים הפלסטינים ,היה מחובתה
נ"מ ,מרגמות ,מקלעים ואמל"ח בכמויות ענק
של ממשלת ישראל,
הישר לתוככי הרצועה.
סיוע ,חיזוק ועידוד
להילחם בכל גורם
מהלך כזה מהווה
טירור ולהסיר כל סכנה
איתות ברור לשת"פ
מאזרחיה ,על אחת כמה
אסטרטגי בין מצרים
וכמה לאחר "הסכם
והרש"פ ,כנגד ישראל.
הפיוס" והגיבוי המצרי,
יש ברירה
חובת ממשלת ישראל
כיום לפעול מיידית
ואצלנו ,ממשיכים
ובאופן של "לכתחילה
לשקר לציבור .במקום
אריבער"! דהיינו,
להודות בפה מלא
לכבוש את הרצועה,
בקריסת "הסכמי
לפרק את הרש"פ
השלום" ולהתחיל
מנשקה ולהבהיר
לפעול בהתאם ,מנסים
למצרים אולטימטיבית,
לזרות חול בעיני
כי היא אחראית למנוע
הציבור ,ולשכנע כי
קידוש ה׳ .שלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח ,מרחבי אסיה ,שנאספו השבוע כל נסיון הברחה או
השיר האהוב על
ביפן ,יצאו למסע בזק של חיזוק וחלוקת סיוע לנפגעי הצונאמי.
הסתננות לשטחנו.
ההמונים בקהיר הוא
"הבאנו שלום עליכם".
צריך לדלג מעל
מדיניות תבוסתנית זו של הממשלה ,לא רק שלא
ובעומדנו בזמן הגאולה ,הרי שעל כל אחד ואחד,
הביאה למיגור הטירור ,אלא אף גרמה לעידודו
אנשים נשים ואפילו הטף ,מוטלת החובה לפעול
וחיזוקו .בנתונים אלה ,כאשר הממשלה בישראל
עפ"י קוד פעולה זה .להוסיף ,באופן של "לכתחילה
שבויה בידי עצמה ביוזמות השלום המדומיינות
אריבער" ,בלימוד תורה ובפרט בענייני גאולה
שלה ,נאלצה ישראל לשמור על איפוק מקסימלי
ומשיח ,וכמו גם בלימוד פרקי אבות במיוחד
למרות הרג בני עמה ,אנשים ,נשים וטף הי"ד,
בתקופה זו ,הידור בקיום המצוות ,הוספה בנתינת
ולצאת ולפעול רק
צדקה ובמעשים טובים ,ובעיקר לדרוש באופן
כאשר הגיעו מים עד
בלתי מתפשר ,את התגלותו של הרבי שליט"א
נפש ,רק כאשר לא
מלך המשיח עכשיו ממש ,מתוך שמחה וטוב לבב.
נותרה ברירה.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
ל״ג שמח של גאולה

לקראת פעילות יום ל"ג בעומר
ותהלוכות הילדים ,הפיקו במרכז ההפצה
ממש ,שורה של מוצרי פרסום לשילוב
בתהלוכות להפצת בשורת הגאולה.
להזמנות.077-5123-770 :

לומדים את סודות התורה

מבצע לסיום אלף פעם ספרי הזוהר,
לכבוד הילולת הרשב"י ,ולזירוז הגאולה
האמיתית והשלימה 1,000 .סטים
של כל הזוהר הקדוש מחולקים ל70-
חוברות ישלחו חינם לכל בית כנסת
שיקבלו על עצמם ללמוד את כל הזוהר.
מוקד "אור הזוהר" .02-5612121 -

מבצע :״שרי עשרות״

מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב
בניהול הרב ליאור מימון מלכא הפיק
את מבצע "החלטה טובה תביא גאולה".
"שרי עשרות" שיחתימו לפחות 10
יהודים שיתעקשו ויפעלו אצל הקב"ה
להביא את הגאולה .פרטים בטלפון:
bhm@neto.net.il ,052-8085770

הרשמה לאורו של משיח

קעמפ "אורו של משיח" יתקיים
השנה בין התאריכים יום שני ט"ז אב
 יום ראשון כ"ח אב ,בקמפוס המפואר"אולפנת בהרן" גדרה .לנרשמים עד כ"ח
אייר תינתן הנחה מיוחדת .להרשמה
חייגו.077-4506-770 :

חדשות משיח באתר הגאולה

www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

להאיר כמו אבן ספיר

בתחלת פרשתנו מפרש רש"י "אמור ואמרת,
להזהיר גדולים על הקטנים" .ומקורו במסכת
יבמות )קיד ,א(" :לא תאכלום כי שקץ הם ,לא
תאכילום ,להזהיר גדולים על הקטנים ..כל נפש
מכם לא תאכל דם ..להזהיר גדולים על הקטנים..
אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים..
וצריך להבין :כיון שחינוך הקטנים הוא עניין הכי
עיקרי ,ועד שבזה תלוי ההמשך של עם ישראל
מדור לדור עד סוף כל הדורות ,ובלשון חז"ל
)ירושלמי ,סנהדרין פרק י ,הלכה ב( "אם אין גדיים אין
תיישים"  -למה לא נאמר חיוב זה בסמוך למתן
תורה ,כי אם ,לאחר כמה וכמה פרשיות?!

ישראל כהכנה למתן תורה ,שהרי ,ביציאת מצרים
היתה לידת עם ישראל ,ולאחרי זה הוצרך להיות
ענין החינוך )בדוגמת החינוך של הקטן( לקבלת
התורה ,כולל ובמיוחד התשוקה והגעגועים
לקבלת התורה ,עד כדי כך שסופרים את הימים
מתי יבוא כבר יום החמישים שבו יזכו לקבל את
התורה.
ודוגמתו בכל שנה ושנה  -שספירת-העומר הוא
חינוך והכנה להחידוש של "זמן מתן תורתנו"
בשנה ההיא באופן "דמעלין בקודש" ,עד לתכלית
השלימות בהחידוש דמתן תורה כפי שיתגלה
לעתיד לבוא " -תורה חדשה מאתי תצא".

והולך וגם-כן בדילוג וקפיצה מיום ליום" ,שני
ימים"" ,שלשה ימים" עד לתכלית השלימות.
ויש לומר ,שבפסוק "וספרתם לכם ..שבע שבתות
תמימות תהיינה" מרומזת שלימות עבודת כל
ישראל ,הנחלקת כידוע לשבעה סוגים ,הנרמזים
בשבעת קני המנורה כנגד שבעת המדות שבלב,
וע"י העבודה של ספירת-העומר  -כל שבעת
הסוגים של נשמות ישראל נעשים "תמימות",
ובאופן דשל "וספרתם"" ,לשון בהירות ,כמו אבן
ספיר" כמו שכתוב "יאירו שבעת הנרות".

להאיר כמו האבות

ושלימות זו של בני ישראל ,מרומזת גם בשם
החודש אייר בו נרמזו בראשי-תיבות :אברהם,
יצחק ,יעקב ,רחל .היינו ,שענין האבות והאמהות
ניכר בגלוי אצל כל ישראל מצד עבודתם .ו"אייר"
גם כן ר"ת "אני ה' רופאך'" ברפואת הקב"ה,
שכל בני ישראל הם במעמד ומצב של שלימות
הבריאות ,בגשמיות וברוחניות גם יחד.
וענין זה מרומז גם ב"אמור ואמרת להזהיר
גדולים על הקטנים"  -שכל בני ישראל" ,הקטנים
עם הגדולים" נמצאים במעמד ומצב של "להזהיר"
מלשון זוהר ואור על דרך הנאמר "והמשכילים
יזהירו כזהר הרקיע" ,ואז רואים בגלוי שבחם של
ישראל ,כמרומז ב"אמור ואמרת" שהוא גם לשון
חשיבות ושבח ,כדרשת חז"ל על הפסוק "את
ה' האמרת גו' וה' האמירך גו'"" ,אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם ,ואני אעשה אתכם חטיבה
אחת בעולם".

תמיד בחודש אייר

הדבר יובן בכך שפרשת אמור "להזהיר גדולים על
הקטנים" ,נקראת תמיד בחודש אייר ,שיחודו הוא
במצות ספירת העומר ,בהיותו החודש היחיד שכל
יום שבו קשור עם מצוה מסויימת ומיוחדת.
וענין זה מודגש גם בכך שמצות ספירת העומר
נאמרה בפרשת אמור" :וספרתם לכם ממחרת
השבת מיום הביאכם את עומר התנופה) ..כג ,טז(
היות וגם הענין של "אמור ואמרת להזהיר גדולים
על הקטנים" קשור עם ספירת העומר :תוכן
ספירת העומר הוא על דרך ענין החינוך )"להזהיר
גדולים על הקטנים"(  -החינוך של כללות עם

ילדים וגם מבוגרים

ולתוספת ביאור" :חינוך" שבספירת העומר הוא
לא רק בנוגע לתחלת עבודה ,בדוגמת חינוכו של
ילד קטן כפשוטו ,אלא שייך וכולל כל הדרגות
שבעבודת האדם ,בעילוי אחר עילוי )שבכל
דרגא הרי הוא בבחינת "קטן" שזקוק ל"חינוך"
לגבי דרגא נעלית יותר( ,כמודגש בכך שעבודת
ספירת-העומר היא "ממחרת השבת" ,לאחר
ובהמשך לדילוג וקפיצה שבחג הפסח ומוסיף

)משיחות ש״פ אמור ,ערב ל״ג בעומר ה׳תש״נ(

לוח השבת

פרשת אמור
פרקי אבות :ב
הדלק"נ

מוצש"ק

לפי שעון קיץ

ירושלים 6:47
תל-אביב 7:02
6:55
חיפה
באר-שבע 7:04
ניו-יורק 7:38

8:03
8:05
8:06
8:04
8:43

 והכהנים הלוויים  -חא יאכלו
הכהנים

)יחזקאל מד ,טו  -לא(

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

אמור
ולאחותו הבתולה  . .לה יטמא

)ויקרא כא ,ג(

”אחותו"  -קאי על כנסת ישראל שנקראה
אחות להקב"ה ,מדריגת הצדיקים.
”הקרובה אליו"  -מעלת הבעלי תשובה.
”אשר לא היתה לאיש"  -שגם בשעת
החטא היא באמנה אתו ית'” .לה יטמא“
שהקב"ה יורד למקום הטומאה בכדילגאול את כנסת ישראל.
)תורת שמואל(

וספרתם לכם

)ויקרא כג ,טו(

בספירת העומר ,שעבודתה היא בירורים
מלמטה למעלה ,לזכך את העולם עד
שיהיה כלי לגאולה העתידה ,הסדר הוא
 "ברישא חשוכא והדר נהורא" ,מזככיםאת חושך העולם בדרך מלמטה למעלה;
אלא שעם כל זה ,הספירה היא המשך

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 :

לזכות

מוקדש
לרפואתו השלימה והמהירה של
משה שיחי' בן ויקטוריה
בתוך שאר חולי ישראל
בהתגלותו השלימה של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,תיכף ומיד ממש

לקרבן ,כלומר ,שבעבודת הספירה ישנו
הכח דקדשים ,גילוי אור מלמעלה ,אשר
יומשך על-ידי עבודת הספירה בפנימיות
בעולם ,בגאולה האמיתית והשלימה על-
ידי משיח צדקנו ,בקרוב ממש.

)לקוטי שיחות ג ע׳ (976

רבי אומר איזו היא דרך ישרה...

)פרקי אבות ב ,א(

...מהי ה"דרך ישרה" )הקלה והמהירה
ביותר מבין כל דרכי התורה( שיבור לו
האדם )כללות בני-ישראל( שגמר עניני
העבודה כדי לפעול התגלות וביאת
המשיח?
...וביאור ה"דרך ישרה" להתגלות וביאת
המשיח על-ידי ”מלכות שבתפארת"
 בנוגע למעשה בפועל ..ובפשטות..”מלכות שבתפארת"  -הוא לימוד התורה
בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה...
)משיחות ש״פ תזריע-ומצורע ה׳תנש״א(

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
  

     
     
    כל
יהודי   
    
    
   
  


    

לזכות נשמת

ר' ברננד דב בן צ'ארלס ע"ה

מילר
נלב"ע כ"ז ניסן ה'תשע"א
והקיצו ורננו שוכני עפר ,והוא בתוכם,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח,
תיכף ומיד ממש

יין מלכות
משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
על מעלת חודש אייר ,ראשי תיבות אני יי רופאיך  -חודש המסוגל לעניין הרפואה

חודש של רפואה אלוקית

ויובן זה בהקדם ביאור החילוק בין חודש ניסן וחודש
אייר בעבודת האדם:
כשם שחודש ניסן הוא "חודש הגאולה" בגשמיות,
כן הוא זמן גאולתם של ישראל ברוחניות .וכידוע
שגאולת מצרים ,מלבד היותה גאולה גשמית -שבני
ישראל נגאלו מארץ מצרים בגשמיות ,היתה גם גאולה רוחנית ,שבני
ישראל בהיותם עבדי פרעה נשקעו בטומאת מצרים ,עד למ"ט שערי
טומאה  ,ועל ידי שהקב"ה בכבודו ובעצמו "נגלה עליהם  . .וגאלם",
נגאלו מטומאת מצרים.
וגאולה רוחנית זו היתה באופן של "נסי נסים" ,למעלה מן הטבע ,ושלא
בסדר והדרגה כלל  -שהקב"ה הגביה את ישראל למעלה מטומאת
מצרים לגמרי.
וכן הוא בכל שנה ושנה בבוא חודש ניסן  -שחייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים  ,שבחודש זה ניתן הכח לכל אחד ואחד
מישראל לגאול את עצמו מכל ענינים בלתי רצויים ,באופן שיגיע
למצב של "בני חורין" ,כלומר ,לא רק שבכחו לשלוט על יצרו )ולא
להיפך ח"ו( אלא עוד זאת ,שאין צריך למלחמה כלל ,כי הוא "בן
חורין" ,במצב של חירות מן היצר הרע...
נמצא שבחודש ניסן אין זקוקים לענין ה"רפואה" )רפואת חולי הנפש(
שהרי נמצאים במצב של "בן חורין" ולמעלה מכל גדר ענין החולי.

מעלת עבודת חודש אייר
אמנם ענינו של חודש אייר הוא בקצה השני  -הן בגשמיות ,שאז
מתחיל זמן של התגברות הטבע ,היינו לא רק שאינו זמן של "נסי
נסים" ,אלא אדרבה  -זמן של התגברות הטבע ,כמו שרואים במוחש
שאז הוא זמן צמיחת אילנות וכו' ,ונראה לעין כל כחות הטבע בתקפם
וכו' והן ברוחניות )כנ"ל( ,שאז הוא זמן התגברות היצר וצריכים כח
מיוחד )החל מלימוד פרקי אבות( כדי להתגבר על היצר כו' )ומובן,
שהא בהא תליא ,דלהיות שאז הוא זמן התגברות כח הטבע בעולם,
הרי זה מביא להתגברות היצר וחמימות והתעוררות התאוות כו'(.
וזוהי ה"ברכה" שמתברך חודש אייר מחודש ניסן שלפניו  -שברכה
כדבעי יש בה שני הענינים) :א( תוכן הברכה הוא בהתאם לכחו של
המברך) ,ב( ולאידך ,הרי היא מדודה לפי צרכי מקבל הברכה )דאם לא
כן יכולה להיות השפעת טוב שאין יכולין לקבל( .וכן בעניננו ,שברכת
חודש ניסן היא שיהיה "אני ה' רופאך" ,שבזה ישנם שני הקצוות :מחד
גיסא הרי זו ברכה בענין של רפואה ,שזה גופא מדגיש שנמצאים במצב
שזקוקים לרפואה; אבל לאידך ,אופן הרפואה הוא בהתאם לענינו של
חודש ניסן " -גאולה" באופן נסי ,למעלה מטבע העולם  -רפואה
של הקב"ה העוקרת את החולי מכל וכל ,כאילו לא הייתה מעולם
מלכתחילה.
ובפשטות  -שזוהי נתינת כח ,שגם בחודש אייר יוכל האדם להגביה
את עצמו למעלה מכל עניניו המבלבלים כו' ,עד שיהי' במצב של
חירות רוחנית.
)משיחת ש״פ שמיני ,מבה״ח אייר ,תשמ״ז(
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אלו השגים?

לא די בכל הנזקים החמורים שנגרמים על-ידי
נישואי תערובת ,ורישומם של גויים כיהודים -
מוסיף הוא חטא על פשע ,ומתפאר בשיתוף הפעולה שהושג
בין יהודים לערבים!
)משיחת ש"פ במדבר וש"פ נשא תשל"ג(

נפלאות עכשיו
הכל לטובה

"צריכה להיות ההכרה וההודאה לה'
על הניסים שהוא עושה ..שפרסומי
ניסא של הניסים שהקב"ה עושה
בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
הגאולה האמיתית והשלמה".

המשיח על המקרה ,ויבקש ברכה
שלא יהיה זה שבר ברגל.
לאחר כמה דקות הוא חוזר אלי:
"הכנסתי את הבקשה שלך לרבי
שליט"א מלך המשיח ,ותשובתו
התקבלה בכרך טז של ה"אגרות
קודש" בעמודים קיד-קטו .אתה
חייב לשמוע מילה במילה מה
כתוב פה .זה בדיוק בעבורך.
"שלום וברכה!
הודיעו לי אשר כבודו שי׳ עומד
בבדיקות רפואיות ,ואף על פי שאין
לי פרטים בזה .אבל תקותי שהכל
שלום ובסדר.
ומענין לענין ,הרי דבר הוא אשר
אצל עמנו עם סגולה ובפרט בלשון
הקדש ,הנה אפילו ענינים אשר
לכאורה עניני הגוף הם ,מקשרים
אותם עם הנפש ,וכידוע לשון
חכמינו ז״ל בדק נפשו ,והיש לך
ענין גופני יותר מאכילה
וגם בזה הלשון  -צדיק
אוכל לשובע נפשו"...
וגם סיום המכתב
הוא במילים" :ואחכה
לבשורות טובות בכל
הנ״ל".
לאחר שיחת הטלפון
אמנם נרגעתי ולא
חששתי יותר ,אך בבית הרפואה,
התעקשו גם הרופאים שמדובר
בשבר.
"תשמע ,אמר לי הרופא ,אמנם
בנתיים אני לא מצליח למצוא
בצילומים את מקום השבר ,אבל
אין ספק שמדובר בשבר ,וברגע
שנעשה עוד צילומים נוכל לקבוע
היכן הוא".
גם כשניסיתי לומר שאין זה
שבר ,הם חזרו על קביעתם ,לאור
הממצאים ותמונת הרגל.
רק לאחר עוד מספר צילומים ,הם
גם הגיעו למסקנה כי בסך הכל
מדובר בסיבוב של הקרסול והורו
לי לצאת הביתה לחופשה של
שבוע וחצי.
כך התמלאה בקשתי לצאת
הביתה לחופשה לרגל החג .אלא
שההפתעה הגדולה ציפתה לי
כשחזרתי לבסיס ,שם שילבו אותי
בחזרה בקורס ,למרות שמדובר
באירוע חריג בו מאפשרים לחייל
לשוב לאחר חופשה כזו.


)משיחת ש"פ וישב תשנ"ב(

* * *
כמעט כל אחד זוכה לראות בחייו
הפרטיים מקרים של "השגחה
פרטית" כאלה ואחרים .אם
רק פוקחים את העינים ,אפשר
להווכח עד כמה כל דבר מנוהל
משמים ,ומוביל לתוצאה הרצויה.
בתורת החסידות מוסבר ,כי דווקא
אנשי העסקים ,אותם אלו הבאים
במגע עם העולם וענינו ,זוכים
לראות ענינים אלו במוחש יותר
מאשר אלו היושבים והוגים כל
היום בתורה...
גם' הת' יעקב גורפינקל,
שלאחרונה התחיל
מסלול מיוחד במסגרת
שירותו הצבאי ,כשנשלח
לקורס.
אלא שכשאשר רצה
להשתחרר לרגל חג
הפסח לביתו ,לא הסכימו
לכך מפקדיו ,בטענה שאי
אפשר להפסיק ולצאת
מהקורס" .אין מצב כזה ,בו אנו
מאפשרים לחייל לעזוב באמצע
הקורס" הבהירו לו חד משמעית,
"כל עזיבה ,ולא משנה מהי סיבתה
כמוה כהפסקה מוחלטת של
הקורס ,על כל המשתמע מכך".
על המשך השתלשלות הענינים
מספר יעקב" :יומיים לאחר מכן,
במהלך אימון ,עיקמתי בצורה
קשה את רגלי.
החשד הראשוני של הרופא ,הייתה
שמדובר בשבר באיזור הקרסול.
בדיקה מהירה הובילה אותו לקבוע
את מסקנתו ולהורות על שליחתי
לבדיקות מקיפות וגיבוס בבית
הרפואה.
ליבי נחמץ .מלבד ההבט המוראלי
והפסקת עיסוקי ,הרי מדובר
בסיפור רפואי לא פשוט.
אבל ידעתי שנשאר לי לעשות עוד
משהו אחד .בעודי בדרכי לבית
הרפואה ,חייגתי לחברי ,ר' אליצור
רווה ,מבת ים ,וביקשתי שיכתוב
בדחיפות לרבי שליט"א מלך

כולל הדר התמימים
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
שד' העצמאות 67

"קבע עתים לתורה"

שיעורים מידי יום בגמרא ,הלכה ,חסידות וכו'
ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א
כל יום משעה  11:00עד 14:00
בימים ג'-ד' גם בערב משעה 19:00

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' ב הל' שבת .פרק ג-ה.
ש' ג

פרק ו-ח.

אייר פרק ליום

הל' מקואות .פרק ג.

פרק ד.

א' ד פרק ט-יא.

פרק ה.

ב' ה פרק יב-יד.

פרק ו.

ג' ו

פרק טו-יז.

פרק ז.

ד' ז

פרק יח-כ.

פרק ח.

ה' ח פרק כא-כג.

פרק ט.

השלוחים באסיה ,בעשיה של גאולה
האדירים של הפגיעה ,כמו לפעולות ההצלה
של בית חב"ד ,ששינע לאיזור עשרות טונות
של ביגוד ואוכל חם .את פניהם קיבלו מאות
קילומטרים של הרס טוטאלי ,איזורים שלמים
שנמחקו לגמרי ,ואלפים שנזרקו לרחוב ללא
קורת גג .השלוחים חילקו להם מזון ובגדים,
חילקו להם גלידות ועודדו את רוחם ולאחר
מספר שעות יצאו בחזרה לטוקיו לפני שבת.

תופעת נדודיהם של בני הנוער והמוני מטיילים
למזרח הרחוק ,הביאה ,בשנים האחרונות
לפתיחתם של בתי חב"ד יעודיים ,שהגיעו
בעקבות אותם מטיילים יהודיים ,על מנת להציע
לכל אחד את האפשרויות הגשמיות והרוחניות
של בתי חב"ד ,הנמצאים ,בכל מקום ,כהוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח ,לדאוג לכל אחד.
במשך השנים ,קמו בזה אחר זה ,כחמש עשרה
בתי חב"ד בהודו ,ועוד רבים מחוצה לה במדינות
כמו יפן ,סרי לנקה ,פיליפינים ,אוסטרליה ועוד.
עם הזמן ,נוצר צורך לגבש שיתוף פעולה רציף
בין המוקדים השונים ,המסתייעים רבות האחד
ברעהו ,וכך עלה בשנים האחרונות הרעיון,
לאסוף את כולם ל"כינוס השלוחים" המאחד את
השלוחים בבתי חב"ד אלה.

הצדעה למשלח והשלוחים
השלוחים מתכנסים המלון הילטון ,טוקיו

השנה ,הוחלט לקיים את הכינוס בטוקיו – יפן,
על מנת לחזק את שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שנשאר במקום שליחותו ,למרות
הצונאמי הקשה שפקד את המדינה ותוך שהוא
פועל מאז האסון להצלת הנפגעים.

מחזקים את השליח
הרב בנימין אדרעי ,הפועל כל השנה בראש
בית חב"ד ביפן ,מספר על מטרת ההתכנסות
דווקא כעת" :נוצר מצב ,שחלק מבתי חב"ד
הינם עונתיים ,ואינם פעילים במשך כל ימות
השנה ,זאת מאחר והם נמצאים במקומות חמים
מידי או קרים מידי ,כשבמשך חלק מהשנה אין
מטיילים המגיעים לאיזור בו פעיל בית חב"ד.
חג הפסח ,שחל תמיד באביב ,הינו זמן בו
פעילים רובם של בתי חב"ד )השנה קצת פחות
מאחר וישנם איזורים שכבר אינם פעילים ,עקב
מזג האויר( ,כחלק נפתחים לקראת החג וחלק
נשארים פתוחים במיוחד לאחרוני המטיילים
לחגוג עימם את ליל הסדר.
קביעות זו ,בו רובם של בתי חב"ד העונתיים
פעילים ,כמובן לצד בתי חב"ד הפעילים כל
השנה ,הביא לקיום הכינוס השבוע".

מגישים סיוע

השלוחים ,נסעו ביום חמישי היישר משדה
התעופה לשלושה בתי כלא ,על מנת לבקר
אסירים יהודיים השוהים שם ,כשהם לא
פוסחים כמובן ,על ביקור אצל שני העצירים
החרדיים ,שנעצרו לפני מספר שנים בכניסה
ליפן .השלוחים חיזקו אותם ועודדו את רוחם.
בשעות הערב ,התכנסו השלוחים להתוועדות
חסידית ,ובחצות יצאו במיניבוס לעבר איזור
האסון ,על מנת להגיש בעצמם עזרה לנפגעי
הצונאמי .בשעת עלות השחר ,עצרו לטבילת
שחרית במעיין חם ,והמשיכו במסע.
בשעות הבוקר ,הגיעו השלוחים בסיוע מספר
מקומיים ,למקום האסון ,ונחשפו למימדים

את השבת העבירו מתוך
התוועדויות חסידיות
– שבת אחים גם יחד,
ופעילות עם עשרות
מיהודי המקום שבאו
בפתח בית הכלא
להתוועד עם השלוחים.
במוצאי שבת התקיים ערב הצדעה במלון
היוקרתי ביותר בטוקיו – מלון הילטון ,לרבי
שליט"א מלך המשיח ולשלוחיו בכלל ,ולרב
בנימין אדרעי ופעילותו המיוחדת בפרט .באירוע
השתתפו השלוחים ,אנשי עסקים יהודיים,
ידידים יפנים ,נציגי השגרירויות ועוד.
פתח בפרק תהילים הרב שמשון גולדשטיין,
ואחריו נשאו דברים :הרב בצלאל קופצ'יק –
נציג השלוחים ,נציג הקהילה היהודית  -מר דוד
כהן ,נציג המסייעים היפנים  -מר מוטו ,והוקרן
סרט על הפעילות המיוחדת באיזור האסון.
לאחרי האירוע חזרו השלוחים להתוועדות
סיכום והחלטות טובות ,במהלכה נערכה הגרלה
לנסיעה לרבי מלך המשיח שליט"א על מנת
להביא את החלטות הכנס ,בה זכה הרב מענדי
קרומבי .השלוחים שבו איש למקומו להמשיך
בעבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

דר‘ משה נברו

NÆD

מומחה לרפואה אלטרנטיבית

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

דירה  -לא יקרה ,ולהפצת המעינות

 ...נתקבל מכתבו ,ותוכנו ,באיזה מקום לקנות דירה,
ומונה שלשה מקומות.
ומהנכון שיהיה זה במקום שנמצאים אנ"ש ,בכדי
שבשיתוף פעולה עמהם יוסיפו בעניני חב"ד בכלל
ובנקודה הפנימית הפצת המעינות ביחוד .וידוע דעתי
מאז ומקדם ,אשר אין דעתי נוחה כלל ,מהריבוי
בדמי מפתח בשביל דירה שתהיה דוקא בשכונה
ובעיר מסוימת ,כי אפילו באם אין האמצעים
מוגבלים ,הרי יש לנצל הממון לענינים נחוצים שאי
אפשר בלעדם ]אם בענינים הפרטים ,או בענינים
הכללים[ ,ולאו דוקא בשביל דמי מפתח לדירה.
מובן שבכאן אין ידוע איזה מג' המקומות מתאים
יותר לתנאי האמור ,אבל בודאי על אתר יש לברר

קדמי ביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח

מאבחן בגלגל העין ™ נטורופתיה ™ הומאופתיה ™ דיקור

כל זה.
ויהי רצון שאיך שיחליטו ,יקוים בדירה החדשה דברי
רבותינו ז"ל שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם.

)מאגרת ו׳תשה(

לעזור לאלו המוסרים נפשם

...בטח סיפר לכבוד תורתו על-דבר העבודה
המסתעפת הנעשית במסירת נפש על ידי אנ"ש
שיחיו בפינות רחוקות בהפצת התורה ויראת שמים,
כמו בכפרים ועיירות במרוקו ,וכן בארץ הקודש ת"ו
באויסטראליה ובכמה מדינות הקרובות והרחוקות.
והרי עבודה זו מחייבת הסיוע הכי גדול ,על כל פנים
באמצעי כסף ,כדי אשר המסירות נפש של העובדים
תביא התועלת הכי גדולה בלי הגבלות מצד חוסר
אמצעים כספיים.
)מאגרת ו׳תשח(

ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
ביטוח בריאות

רופא אלטרנטיבי רב≠תחומי המטפל בשיטות ייחודיות
לפתרון בעיות שונות עם הצלחות מוכחות כגון∫
כאבי פרקים וברכיים∫ ”ÆÆÆאחרי שישה טיפולים לא היו צריכים לנתח
את הברך“ שלמה הÆ
בעיות פוריות∫ ”ÆÆÆד“ר משה נברו מודים לך¨ בזכותך אנחנו חובקים
ילד“ ליאת ובעלה
בעיות קשב וריכוז∫ ”ÆÆÆהמורים שרצו לזרוק את הבן שלי מביה“ס
רגיל לביה“ס לחינוך מיוחד¨ עכשיו אינם מפסיקים לשבחו “°יצחק סÆ

 .B-12כמו
יפהאיןוגם
"...הברזל עלה
התריס ועייפות
וירדתי
לי הסכרת
ועכשיו
כרוניתשאמרת לי
”ÆÆÆשמעתי למה
בלוטתסכרת∫
בעיות
התריס התאזנה ואני פחות עייפה" .עדנה ו.
כן ,בלוטת
במשקל“שלמה מÆ

חודש אייר "אני יי' רופאך"
בהמלצת רבנים

לקביעת תור ופרטים נוספים∫
דר‘ משה נברו

∑∂∞μ¥≠∑∏≤μμ
קליניקהובת“א דר‘ משה נברו
בצפת
מומחה לרפואה אלטרנטיבית

חברת אחים אביוני )  (1982בע"מ
תקרות אקוסטיקה וגימורי בניה

מבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ
ר׳ קדמי מכין את טנק
המבצעים לפעילות מבצעית

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מתקשרים ומרוויחים:

03-5017702

היוגב  7חולון  ,58853טלפון03-5508490 :

