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ערב שבת קודש פרשת קורח ,כ"ב סיון ,ה'תשע"א )(24.6.11

בביטול עצום
ובשמחה גדולה
זה האיש שהביא לתחייתה של יהדות דורנו ,זה האיש שלגדולתו התורנית ולצדיקותו אין אח
ורע ,כמו גם לאהבתו האין סופית לכל יהודי ,זה שנלחם על שלימות העם ,התורה והארץ

מסע הכפשה יזום ומתוקשר היטב" ,כמעט לינץ'" ,שליח ה' ,רק משלא נותרה ברירה ,נאלץ משה
להבהיר "בזאת תדעון כי ה' שלחני ..ואם בריאה
רק כך אפשר להגדיר את מסע השיסוי שנוהל ע"י
יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ."..
קבוצת קורח את דתן ואבירם ושות' ,כנגד משה
היה זה שיעור מאלף ,אם כי צורב למדי ,בדבר
רבינו .מסע קנטרני ,שנועד לנסות לערער את
הבחירה האלוקית בראש בני ישראל ,כאשר
סמכותו של משה בהנהגת העם.
סיבות רבות וטובות היו אמורות להיות לו לקורח ההתקשרות האמיתית אליו הינה מתוך ביטול
עצום ושמחה גדולה.
ועדתו ,שלא למרוד ב"משה איש האלוקים" .זה
האיש שהוציאם ממצרים לאחר שנות השיעבוד,
כתיבת פרשה זו בתורה ,מהווה הוראה לדורות,
הוא זה שקרע להם את ים סוף ,והטביע בו את
עד לדורנו זה דור ראשון לגאולה ,בעומדנו תחת
צבא מצרים .זה האיש שהוריד להם מן במדבר,
מנהיגותו של גואל אחרון ,הרבי שליט"א מלך
הוציא להם מים מן הסלע ,מסר להם את התורה
המשיח ומקבלים עלינו את מלכותו.
והכינם לכניסה לארץ ישראל .אלא שההצלחה
לכל לראש יש לציין כי בחירתו הינה קביעה
הראשונה
לגייס ל"התקוממות" אישים מהשורה
אלוקית ,כלשון הפסוק:
סחררה אותם.
"מצאתי דוד עבדי
השבעים
יובל
סיון
כ"ח
לא עזרו לו למשה
בשמן קדשי משחתיו",
רבינו ,הסבריו בדרכי
אלא שבנוסף לכך,
נועם ,כי התנהלותו
ישנם גם סיבות טובות
הינה עפ"י ציווי ה' ולא
הנראות גם לעיני בשר,
בבחירתו כלל .החל
המבהירות את הבחירה
מעצם החלטת הקב"ה
האלוקית בו.
להטיל עליו את גאולת
מלך המשיח
עם ישראל ,בחירת
אהרון לכהן הגדול
זה האיש שהביא
ועד למינוי אליצפן בן
לתחייתה של יהדות
עוזיאל לנשיא משפחת
דורנו ,בפרט לאחר
הקהתי ,הכל בציווי ה'.
השואה ,לא תקום
פעמים צרה .זה האיש
מלך על ישראל
שלגדולתו התורנית
השבוע ,ביום כ״ח סיון )חמישי( יציינו את יום הגעתו של הרבי שליט״א מלך
ולצדיקותו אין אח ורע,
אם בתחילה ,נראה
המשיח  -איש וביתו לארה״ב ,בעיצומה של מלחמת העולם ,לפני שבעים שנה .כמו גם לאהבתו האין
היה כי טענת קורח
סופית לכל יהודי ,זה
הינה כלפי פרט זה או
האיש שמוסר את כל כולו לקרב לבם של ישראל
אחר ,חיש מהר התברר כי הטענה הינה עקרונית
לאבינו שבשמים ,שולח את שליחיו להציל את
 מדוע משה רבינו מעל כולם" ,כל העדה כולם"האובדים והנדחים" בכל קצווי תבל ,ולהפיץ את
קדושים ..מדוע תתנשאו על קהל ה'" .הבעיה היא
 7מצות בני נח בקרב האומות ,הוא זה שנלחם על
עצם מעמדו של משה כמלך ,פער שאינו ניתן
שלימות העם ,התורה ,הארץ ובטחון עם ישראל,
להשגה.
הוא זה שהתגשמות נבואותיו לכלל ולפרט מלווה
שעות רבות ניסה משה
את דורנו מזה עשרות בשנים ,זה הזמן להתחזקות
בדברי שלום ,להדעיך
בקבלת מלכותו ,לימוד תורתו וציות להוראותיו
את אש המחלוקת
מתוך ביטול עצום ושמחה גדולה ,שמחת הגאולה
שכוונה לערער על
האמיתית והשלימה ,עכשיו ממש.
סמכותו האלוקית של

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
הערכות לעצרת הגאולה

ביום שלישי ,ג' תמוז ה'תשע"א
) (5.7תתקיים אי"ה ,כמידי שנה,
ההתוועדות הארצית תחת הכותרת
"עצרת גאולה ומשיח" .באירוע ישאו
דברים :רבנים ,משפיעים ,שלוחים ואישי
ציבור מהארץ והעולם .אל"מ )מיל(.
זאב רז יספר על הניסים שליוו את
תקיפת הכור לפני שלושים שנה .בחלק
המוסיקלי יופיעו :אריאל זילבר ,שמוליק
ליסטוונד ,ישראל ביטון בליווי להקת
כל ישראל .הסעות מכל הארץ .לפרטים:
האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה .טל'.03-658-4633 :

מבצע הפצה -ג׳ תמוז

לקראת ג' תמוז ,יוצא מרכז ההפצה
 ממש ,במבצע ארצי לפרסום בשורתהגאולה והגואל .במסגרת המבצע ,יוצעו
למכירה ע"י הנציגים ברחבי בארץ,
"ערכות הפצה" יחודיות המכילות
חוברות ועלוני הסברה ,במחיר מוזל.
לפרטים והזמנות.077-5123-770 :

התוועדויות ג׳ תמוז לבנות

"אחות התמימים" יוזמות שורה
של התווועדות בכפר חב"ד ,בירושלים
בקריות ובקריית מלאכי ,לכבוד חג
הגאולה ג' תמוז ,ביום שני ב' תמוז
בשעה  7בערב .תוכנית מולטימדיה
סוחפת ,תשורה לכל משתתפת.

כולנו

לעצרת גאולה ומשיח
ג' תמוז ה'תשע"א

נא לשמור על קדושת הגליון

מתנות כהונה אישיות

פרשת השבוע מתחילה בסיפור מחלוקתו של
קורח על כהונת אהרן .אחריו בא הסיפור של
מטה אהרן ,הוכחת נכונותה של כהונת אהרן,
ולאחר מכן מדובר במתנות הכהונה.
עניינם של מתנות הכהונה הוא ,שמכל דבר השייך
לאדם עליו להפריש לכהנים .הן בתחום ה"מזון"
כתרומה ובכורים  -והן בתחום ה"לבוש" כראשית
הגז.

להקדיש את המובחר
הפסוק מסביר את תוכנן של מתנות כהונה :יש
להקדיש מכל דבר את התוצרת הראשונה לה'.
כיון שהכהנים " -ה' הוא נחלתם" ואין להם כל
מגע עם עניינים גשמיים ,הרי הנתינה היא לה'
והכהנים זוכים "משולחן גבוה".
לפיכך כותב הרמב"ם " -הוא הדין לכל דבר
לשם הא-ל הטוב  -שיהיה מן הנאה והטוב",
כגון להאכיל את הרעב " -מן הטוב והמתוק
בשולחנו" ,לכסות ערום " -מן היפה שבכסותו",
בבנין בית תפלה " -שיהיה נאה מבית ישיבתו,
ככתוב" :כל חלב  -לה'"
כללית נחשב ספרו של הרמב"ם לספר העוסק
ברובד ה"הנגלה" שבתורה ,אך בכל זאת הכליל
בהזדמנויות רבות רמזים של פנימיות התורה.

אף כאן מונה הרמב"ם את שלושת העניינים
של "מזון" הרומז על פי תורת החסידות ל"אור
פנימי" ו"לבוש" ו"בית" הרומזים ל"אור מקיף" -
משמעות הדברים היא שמכל השייך לאדם,
ממזונו ,ממלבושיו ומביתו  -עליו להקדיש את
הראשית ואת המובחר ל"כהן" שבנפשו פנימה,
כלומר לענייני קדושה.

גם בתחום הגשמי

לא מדובר כאן בהחלטות רוחניות אלא בהנהגה
בעלת השלכות בתחומים הגשמיים של חיי
האדם .כפי שחז"ל מספרים על אחד שנתן
"מעשר" במדה פחותה מן הצריך ולשנה הבאה
הצמיחה שדהו רק את הכמות שהייתה ראויה
להינתן לכהן...
הנהגה זו ,לתת את המובחר לה' קשורה גם
לתחום הזמן .הרי ישנם זמנים בהם אין לאדם
מגע עם הוויות העולם ,באופן כללי הן שנותיו
הראשונות ,כן במשך השנה ישנם ימי חול בהם
טרוד האדם וישנם שבתות ומועדים בהם אינו
טרוד.
יש איפוא לדעת" :כל חלב  -לה'" .יש להקדיש
את הראשית והמובחר שבזמנים .הזמן המובחר

והרגוע שבכל יום הוא מיד לאחר הקימה ,שאז
רגוע המוח ,וזמן זה יש לתת לה' ,ככתוב "ראשית
עריסותיכם חלה תרימו תרומה וגו'" ,ואמר
הרבי הריי"צ :ראשית עריסותיכם ,הזמן הראשון
שלאחר הקימה בבוקר  -תתנו לה' תרומה...
ולשם כך יש להחדיר בעצמו מקודם שאת העיקר
תמיד נדרש האדם לתת לה'.

ואני אברכם

כשהאדם אכן נותן את המובחר שבזמן ,המובחר
שבכוחות ,המובחר שבכל השייך לאדם יש לתת
לה' ,אז הוא זוכה ל"ברכת כהנים"" :יברך בבנים
ובממון"" ,וישמרך"  -שהממון ינוצל לצרכים
בריאים ושמחים .והסיום "וישם לך שלום" ,לא
מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא
השלום" .כלומר גם כש"בכל אשר תעשה" ,שהוא
הכלי לברכה ,הוא כלי מועט  -ישנו עניין השלום
שהוא "מחזיק ברכה".
ולאחר מכן " -ואני אברכם" "תוספתו של הקב"ה
מרובה על העיקר" וכשניתנות לה' "מתנות
כהונה" ,כפי שנאמר בגמרא "אלוקיכם כהן הוא",
הרי "ואני אברכם" ,שהיא מרובה על העיקר.
ל"ואני אברכם" ישנם שני פירושים א .לכהנים
ב .לישראל .ובהתאם לאמור "אברכם לכהנים
שבנפשו  -ברכה ברוחניות ,שתהיה לאדם
חיוניות ועריבות בלימוד התורה וקיום המצוות,
ו"ברכה לישראל"  -ב"בכל דרכך" ובגשמיות בכל
הדרוש ,עדי הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב
ממש.
)משיחת שבת פרשת קורח ,תשי״ד(

לוח השבת

פרשת קורח
פרקי אבות :ג

לפי שעון קיץ

הדלק"נ

ירושלים 7:13
תל-אביב 7:28
7:21
חיפה
באר-שבע 7:29
ניו-יורק 8:13

מוצש"ק

8:31
8:34
8:35
8:32
9:22

 ויאמר שמואל  -לו לעם

)שמואל-א יא ,יד  -יב ,כב(

   

 ליל שישי ,שעה  56 ,2דק' 11 ,חל'
 ביום שבת קודש ולמחרתו ביום ראשון

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

קורח
ויקח קורח

)קורח טז ,א(

יהודי צריך ללמוד מ"קורח" לימוד חיובי
 שיהודי הוא "פיקח" ,בן עם חכם ונבון,ועליו לדעת מעלותיו  . .צריך יהודי לדעת
כי הוא פיקח וכי הוא "עבד מלך מלך"...
ולהראות כי מבלי הבט שהוא נמצא
בעולם שאפשר לטעות בו ,הרי הוא מנצל
את פקחותו שלא להכשל ,ועוד ועיקר -
הוא מנצל את פקחותו בכל עניני עבודת
ה' בלימוד התורה וקיום המצוות כו'.
כשם שהוא בנוגע לעבודת כל יחיד לעצמו,
כן הוא גם בנוגע לעבודת כללות דורנו זה
 שעלינו לידע את מעלת הדור )כננס עלגבי ענק( . .בכדי לנצל את הכחות שיש
לנו לסיים את אחרוני הפכים הקטנים
וה"שיריים" של העבודה ,ועל ידי זה -
להביא את הגאולה בפועל ממש.

היום יותר מתמיד ,רואים

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

חייגו למוקד הברכות1900-508-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

)ש״פ קרח תש״נ(

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' אבירז וחיה מושקא שיחיו

בן-מתתיהו

להולדת הבת החיילת בצבאות ה'
שטערנא שרה שתחי'

יזכו לגדלה לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
נחת והרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

בוקר וידע ה׳

)קורח טז ,ה(

קרח חלק על כהונתו של אהרן הכהן ,ועל
זה אמר לו משה ,שגם הגאולה שלעתיד
לבוא שנקראת בשם 'בוקר' ,גם היא תהיה
על ידי 'בוקר'  -חסד של אהרן.
)ע״פ ספר המאמרים תר״ל ,אדמו״ר המהר״ש(

ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

)קורח יז ,כג(

השלימות ברוב הניסים היא ,לא שהנס
ישאר כענין שלמעלה לגמרי הטבע ,אלא
שהנס יהיה קשור ויחדור בטבע .על דרך
זה הוא גם בנוגע לנס של "פרח מטה
אהרן"  -הנס )שבא לגלות ש"בחרתי
באהרן הכהן"( פעל שמטה אהרן נשאר
קשור עם טבע המטה ,כך שאופן הפריחה
היה בסדר טבעי של צמיחת פירות ,עם
כל סדר ההשתלשלות שבזה" ,ויוצא פרח
ויצץ ציץ ויגמול שקדים".
)ע״פ ספר השיחות 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

  

     
     
    
   
      
     
      
     
     
     
    
     
    
     

לעילוי נשמת
סטייסי בת ולרי
רבקה בת דבורה
רבקה בת דלפין
והקיצו ורננו שוכני עפר ,והן בתוכם ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד
בגאולה האמיתית והשלימה

יין מלכות
משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח ,על פי שיחת שבת פר' קורח ,כ"ג סיון תשד"מ

ממגילת אסתר לחיי יום--יום
יום

שבת זו ,חלה בתאריך כ"ג סיון .הענין המיוחד שאירע
בכ"ג סיון  -ידוע גם לילד קטן ,הקרוי "בן חמש למקרא",
שכן ,פסוק מפורש הוא בתנ"ך ,במגילת אסתר:
מסופר במגילה" :ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש
השלישי הוא חודש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל
אשר צוה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות
אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה  . .ויכתוב בשם המלך
אחשורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים גו'" ,ומה שנכתב
באותם "ספרים" הוא " -אשר נתן המלך ליהודים גו' להקהל ולעמוד על
נפשם גו'" ,באופן של "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם",
וכל זה נעשה במהירות וזריזות גדולה " -הרצים  . .יצאו מבוהלים ודחופים
בדבר המלך".
ובהמשך לזה " -ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות גו' והעיר שושן
צהלה ושמחה"" ,ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".
בענין זה ,רואים אנו דבר לא שגרתי  -שלא שמים לב אודותיו :כאשר
שואלים יהודי :באיזה תאריך היה המאורע ש"מרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות גו' והעיר שושן צהלה ושמחה"" ,ליהודים היתה אורה
ושמחה וששון ויקר"?  -משיב הוא לתומו :מה השאלה?! אירוע זה היה
בפורים! כך כתוב במגילה!
אמנם ,כשמסתכלים במגילה  -רואים שכתוב במפורש שמאורע זה היה
בכ"ג סיון .ובפרט כאשר רואים את גודל החפזון והמהירות " -וישלח
ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחשתרנים )"מין גמלים
הממהרים לרוץ"( בני הרמכים"" ,הרצים  . .יצאו מבוהלים ודחופים בדבר
המלך"  -הרי לא מסתבר לומר שלמרות הזריזות והמהירות בכל פרטי
הדברים ,אמרו למרדכי שימתין עם צאתו "בלבוש מלכות וגו'" עוד כמה
חדשים ,שיחכה עד לפורים!
וההוראה בנוגע לפועל  -מובנת בפשטות:
כאשר יהודי צריך לעסוק בעבודה הנקראת "לעשות שלום בעולם" ,עד
לעבודה של הפיכת חושך העולם )"החושך יכסה ארץ"( לאור  -הרי יתכן
שיהיו מניעות ועיכובים בעבודתו ,מפני המלעיגים כו' ,ובפרט  -אומות
העולם.
על זה באה ההוראה הנלמדת מיום כ"ג סיון " -הימים האלה נזכרים
ונעשים"  -שאפילו מלכות המדינה מכריזה באופן גלוי לעין כל ,שלא
זו בלבד שאינם מפריעים ליהודים לעסוק בכל עניני יהדות ,אלא עוד
זאת ,הם משתדלים לעזור ולסייע להם בכל המצטרך ,וכותבים זאת בכתב
המלך וחותמים בטבעת המלך ,ומודיעים זאת בכל מקום ומקום" ,מהודו
ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה" ,וכל זה באופן של "הרצים  . .יצאו
דחופים ומבוהלים בדבר המלך" ,בתכלית המהירות והזריזות ,ומכיון שכן,
הרי "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ,ועד ש"העיר שושן צהלה
ושמחה"  -העיר כולה ,אפילו הגוים אשר בשושן )הפוך מהמצב הקודם של
"העיר שושן נבוכה"(.
ומזה מובן גודל החיות והלהט והשמחה שנוסף בכללות העבודה העיקרית
של "לעשות שלום בעולם"  -כאשר יודעים שישנה הנתינת-כח המיוחדת
שנפעלת בכ"ג סיון ,מידי שנה בשנה.
והמעשה הוא העיקר  -להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל עניני הפצת
היהדות ,החל מעניני המבצעים :אהבת ישראל ,חינוך עצמו וחינוך הזולת,
תורה ,תפילין ,מזוזה ,צדקה ,בית מלא ספרים  -יבנה וחכמיה ,הדלקת
נרות שבת קודש ויום טוב ,כשרות האכילה ושתיה וטהרת המשפחה ,אות
בספרי-תורה הכלליים לכל אחד ואחת מבני ישראל ,והדפסת ספרי תניא
בכל מקום ומקום " -מהודו ועד כוש"  -שנמצאים בו יהודים.
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ממשיכים בבכיה לדורות

ולאחרי כל זה ,כאשר רואים שחתימת "הסכם
השלום" הביאה לידי "בכיה לדורות"  -ממשיכים
ללכת באותה הדרך  . .על-ידי-זה שיוצאים בהכרזה שמוכנים
להחזיר את יהודה ושומרון ,כדי שיסכימו לחתום על "פיסת ניר"
שעליה תתנוסס המילה "שלום".
)זאת חנוכה תשמ"ו(

נפלאות עכשיו

"יום הולדת" חצי שנה לפני בר המצוה

זמן קצר לפני חודש תשרי .באלפי
ההזדמנות כדי לכתוב את שאלתו.
בתים ,התחילו לארוז את התיקים.
את מכתב השאלה ,הכנסנו לתוך
אמנם חופשת הקיץ עוד עמדה
כרך של אגרות קודש במקום,
בעיצומה ,אבל על הפרק עמדה
כשאנו מעיינים בעמודים שנפתחו
נסיעה מסוג אחר לגמרי.
ומוצאים את התשובה" :בנוגע
לשאלתך ,להתייעץ עם ידידים
מידי שנה ,יוצאת קבוצה גדולה
מבינים"...
של עשרות ילדים ,בליווי מדריכים,
לעשות את חודש החגים ב,770-
פנינו יחד לשאול שלשה ידידים
עת נאספים במקום אלפים במחיצת
שהשתתפו בהתוועדות .שלשתם
הרבי שליט"א מלך המשיח.
ענו בצורה זהה ,כשכל אחד מהם
מוסיף את הזוית האישית מדוע
בבית משפחת לוגוב ,עלה הנושא
עדיף לטוס עכשיו.
כבדרך אגב .הבן הבכור ,מנחם
מענדל ,התכונן ליציאה למחנה
הראשון היה מארגן ההתוועדות
הקיץ ,כשהוא הפתיע את אביו
הרב יוסקה לידר שלא הבין בכלל
בבקשה לטוס ל"תשרי" ל.770-
את עצם השאלה "ברור שעכשיו.
זה החגים .מי יכול לפספס ימים
הרב שלום לוגוב מספר על מה
שכאלה ב."770-
שאירע" :באופן כללי ,עד לדיון
שעלה באותו ערב בבית,
השני ,הרב לוי קופצ'יק,
התכנון היה ,שהילד יטוס
אמר שאם השאלה
יחד אתי ,אחרי שבועות,
הייתה שלו ,הוא היה
לרגל הבר-מצווה שלו
מחליט לטוס עכשיו.
)שתחול אי"ה בשבת
"יש את הסיפור הידוע
הקרובה בשעה טובה(.
על המשפיע הרב מנחם
מענדל פוטרפס ,שאמר
אלא ,שלפתע התברר לי
מענדל לומד ב 770-שתמיד אבן הבוחן האם
שהבן שלי ,לא מסתפק
רוצים לנסוע ,הוא האם
בנסיעה העתידית ,אלא
נוסעים בפועל".
חפץ מאוד לטוס כבר בחודש תשרי
ל ,770-יחד עם קבוצת הילדים.
השלישי ,הרב אריה קירנשנזפט,
השלים את תשובת שני הידידים
הדילמה שעלתה ,לנוכח הבקשה
הקודמים ,כשהוא אומר שעדיפה
הלא צפויה ,הייתה כפולה .לא רק
הנסיעה העכשווית.
הקשיים בעצם הטיסה המתוכננת
עמדו על הפרק ,אלא גם ההבטים
עם כאלה חברים נותר רק להתחיל
הכלכלים שבהוצאה נכבדת שכזו,
לארגן את הטיסה .מענדל מחליט
במיוחד על רקע החגים ,שלא לדבר
שאם כבר ,אז הוא חייב לטוס עוד
על כך שזו הפעם הראשונה שהוא
לפני ראש השנה.
יטוס ועוד בלי ההורים.
שלחנו בקשה לשגרירות לאשרת
"שתדע לך ,שתוכל כנראה לטוס -
כניסה וחיכינו עם רכישת הכרטיס
או היום ,או לבר מצווה .לא נראה
לקבלת הויזה שהגיעה רק יום לפני
לי שנוכל לטוס פעמיים תוך שנה".
הטיסה .ממש לפני צאתנו לשדה
אמרתי לילד כשאני בעצמי מתלבט
התעופה הגיע כרטיס הטיסה
מה עדיף...
האלקטרוני.
"אם אתה רוצה לדעת מה לעשות,
נרגשים הגענו לשדה התעופה
הוספתי ,תעשה את מה שאני עושה
ללוות את בננו הבכור .רגע לפני
כשאני לא יודע  -תשאל את הרבי
הפרידה אמרתי לו" :רבותינו
הרבי שליט"א מלך המשיח".
נשיאנו ,אמרו שיום ההגעה לרבי -
הוא יום ההולדת הרוחני .מחר ,ביום
באותו שבוע ,ביום חמישי ,יצאתי
כ"ח אלול ,כשתגיע לרבי שליט"א
להתוועדות שנערכת מידי שבוע,
מלך המשיח ,תחגוג את האירוע.
בבית אגודת חסידי חב"ד  ,770של
להתראות בבית המקדש".
כפר חב"ד שנבנה בהעתק של בית
הרבי שליט"א מלך המשיח בניו
חצי שנה אחרי ,והשבוע מענדל טס
יורק ,ומכספו.
שוב ,הפעם יחד אביו כדי לחגוג את
הבר-מצוה ב.770-

יחד איתי הגיע מענדל ,שניצל את

מצטרפים עכשיו
הצטרפו למאות מנויים שכבר מקבלים את
"שיחת הגאולה" מידי שבוע לאימייל
הרשמו בדף הבית של אתר הגאולה
)מתחת לחלון המבזקים(

www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

סיון פרק ליום

ו' כב הל' סוטה ,פרק ד .ספר קדושה .הל' איסורי
ביאה .פרק א-ב.
ש' כג פרק ג-ה.

הל' גזילה ואבידה.
פרק יח.
הל' חובל ומזיק .פרק א.

א' כד פרק ו-ח.
ב' כה פרק ט-יא.
ג' כו פרק יב-יד.

פרק ב.

ד' כז פרק טו-יז.
ה' כח פרק יח-כ.

פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
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ליישר דרך למלך המשיח
לא קל למצוא את הדרך ליהדות .הת' יהודה
מנשה גולדשטיין ,סופר סת"ם המתגורר כיום
בכפר חב"ד ,יכול להעיד עד כמה ארוכה היא
הדרך לאמת .השינוי המהותי שחל בחייו לא קל.
מפרח כמורה בעיר פרינס-ג'ורג' שבקנדה ,שחי
בעולם הכפירה והשקר  -לחיי נצח יהודיים.
דווקא עיסוקו בלימודי הכמורה ,היה הגורם
המשמעותי בהחלטתו להתגייר ולהפוך ליהודי.
הכל התחיל כשהוטל עליו ללמוד בצורה יסודית
את התנ"ך .כשהגיע לסיפור מתן תורה ,החלו
השאלות .כמו חבריו למד ,שהקב"ה בחר בעם
מסויים ונתן להם את עשרת הדברות.

רק היהדות

"החלטתי לברר מהן אותן עשרת הדברות
וכיצד הן נשמרות כיום ,הוא מספר ,בדיקה קלה
העלתה ,שהעם היחיד שבאמת שומר על היום
השביעי ,כפי שציווה הבורא ,הוא דווקא העם
היהודי ,בעוד אני חונכתי לנוח ביום ראשון.
משהו כאן לא הסתדר לי .החלטתי לעצור הכל
וראשית ללמוד על אותה "שבת" .לצורך מחקרי
האישי נעזרתי בקונקורדנציה ,כשאני עובר על
כל המקומות בתנ"ך בהם מוזכר המונח שבת.
עברתי תקופה לא קלה .ניסיתי כל הזמן למצוא
את האמת ,והרביתי בתחינות בפני הקב"ה -
כפי שידעתי מעט לעשות ,שיורה לי את הדרך
האמיתית בחיים .באחת הפעמים אף החלטתי
לצום  13ימים ברציפות ולשתות רק מים ,עד
שאמצא את דרכי בעולם .שלש שנים ארך
המחקר האישי ,אותו סיימתי אחרת לגמרי ממה
שהתחלתי אותו.
באותם ימים עבדתי בעיר וונקובר שבקנדה,
כנהג אוטובוס .באחד הימים הבחנתי במראה

לנסוע ל ,770-לרבי שליט"א מלך המשיח.
בדיוק כשנכנסתי ,שמעתי את הרב שמואל
בוטמן ,בנאום על אמונת החסידים ופרסום
זהותו של מלך המשיח .לטורנטו כבר חזרתי עם
כיפת "יחי" ...למרות שההליך ארך עוד שנתיים
שלימות ,לא התייאשתי והמשכתי ,עד שזכיתי
להמנות כיהודי כשר בעם ישראל.

משיח  -לכל באי עולם

הת׳ מנשה גולדשטיין

מוזר באחד הבתים הבולטים ,יהודי עטור בטלית
מתנועע בתפילתו.

לבד בבית הכנסת

לא ידעתי הרבה על היהדות .ציינתי בראשי את
המיקום ,ומאז חזרתי כדי להתבונן על התפילות
במקום ,עליו ראיתי שלט מאיר "בית חב"ד".
לילה אחד ,הגעתי למקום ,שהיה ריק מאנשים
אבל מואר ,פתחתי את הסידור ,ומה שמשך אותי
מיד היה מראה האותיות העבריות .אולי זה מה
שמשך אותי מאוחר יותר להיות סופר סת"ם.
מאז התחלתי להגיע בקביעות לבית הכנסת.
אט-אט הכירו אותי האנשים ,ושמעו על רצוני
להתגייר .בשלב מסויים סיפרתי כי אני שומר
שבת ,והם הניאו אותי מכך ,כשהם מסבירים לי
כי למי שאינו-יהודי אסור לשמור שבת.
בהמלצתם נסעתי לטורנטו ,לבית-דין המטפל
בגיורים ,כדי לפתוח בהליך הגיור הארוך.
לצד לימודים אינטסיביים של יהדות ,כהכנה
לגיור ,הליך האורך תקופה ממושכת ,יצא לי

התחלתי לומד בישיבות ,כשאני מתחיל בישיבת
הקיץ של ישיבת הדר התורה ,ובישיבה בסיגייט.
באחת ההתועדויות פגשתי את הרב שניאור זלמן
גפני מבני ברק ,שהמליץ לי לכתוב לרבי שליט"א
מלך המשיח על רצוני במציאת מקום לימוד
מתאים .התשובה עסקה בלימודים בכפר חב"ד
והרב גפני ,שכבר הפך למשפיע שלי ,הפנה אותי
לישיבת "אור תמימים" שבראשה הוא עומד".
מאז עוסק הת' מנשה ,בהפצת נושא שבע
מצוות בני נח לאומות העולם ,כשהוא מנצל את
כלי הטכנולוגיה ומפיק סרטונים בנושא ,לצד
התכתבות עניפה באינטרנט.
מעניין לציין את ביקורו לפני כשנתיים בעיר
הולדתו ,שם אפילו אמו באה בגאווה לשמוע את
הרצאתו בנושא היהדות ,משיח האמת והכרת
שבע מצוות בני נח ,אותן הוא מפיץ בכל מקום.
תוכניות לעתיד לא חסרות" :לצד הקמת בית
בישראל אי"ה ,אני חפץ להוציא-לאור ספר
שיביא את סיפור חיי המלא .בתחום הפצת
היהדות אני שואף לבנות בירושלים מרכז לכל
עניני היהדות ,שיספק מענה למליוני התיירים
והמבקרים ,יחד עם זאת אני ממשיך בפעילות
בה אני שקוע" .לפרטים על הפעילות ונטילת
חלק.052-738-7770 :
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NÆD

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

ספר זכרון לצדיקים

חשיבות מיוחדה לספרים מסוג זה בתקופתנו זו
בלבול המוחין מאין כמוהו ,בלבול בתחבולות שונות
ומשונות ,ולכל לראש על-ידי סילוף המאורעות
בימים שקדמונו ,גם בשנים הכי אחרונות ,וזה אשר
דוקא במחנה החרדים לדבר ה' לא התעסקו ככל
הדרוש ,ומכמה טעמים שאין כאן מקומם ,בציון
ותאור דברי ימי עמנו וגדוליו האמיתים ,מתפשטת
ההנחה שסיפור ותאור האמור כמו שבא בספרי
החפשים למיניהם ,מתאים במילואו וכו' וכן בהנוגע
למנהיגי ישראל האמיתים וגבוריו ,איזהו גבור הכובש
את יצרו ,שמזה נמשכת הגבורה האמיתית גם בכל
הענינים ,מעטים במאד מאד תאור נשיאי ישראל
וגדולי ישראל בדור שקדמונו ושלפני זה ,ובפרט

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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מאבחן בגלגל העין ™ נטורופתיה ™ הומאופתיה ™ דיקור

תאור מתאים להמציאות ותאור מלא.
שלכן משנה תועלת אשר הדור הצעיר וגם אלה שכבר
באו בשנים ידעו וגם יספרו לבניהם על-דבר מנהיגי
ישראל אשר עמדו על המשמר ומסרו נפשם על הנוגע
לעדתם ולכל בני ישראל בכלל בעניניהם הרוחנים
ובעניניהם הגשמים ,וכמודגש ביחוד בדברי ימי
החסידים ונשיאי החסידים  . .אשר כל רועי ישראל
ומנהיגיו בדרך תורתנו תורת חיים ,שמו את האמור
לקו בפעולותיהם ,טובת קהלתם ,סביבתם והמדינה.

)מאגרת ו׳תשלב(

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

לא לתמונת הצדיק על בול

 ...במה שכותב אודות בול ובו תמונת
וכו' ,לדעתי מופרך הדבר ,כיון שהבולים מתגלגלים
סוף-סוף וכו' נוסף על הענין הכרחי שמכים על הבול
והתמונה...
)מאגרת ו׳תשכח(

בהמלצת רבנים

לקביעת תור ופרטים נוספים∫

)רבנו הזקן(
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