ב"ה
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ה ש ב ו ע י
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י מ ו ת

ה מ ש י ח

ערב שבת קודש פרשת נח ,ל' תשרי  -ראש חודש מר-חשון ה'תשע"ב )(28.10.11

להתחיל לפרוק
את המטענים

870

כל יהודי ביכולתו להתעלות לדרגת ״מהלך״ ,להתקדם ללא הרף ומתוך חיוניות ושמחה,
״לדרכו״ ,זו דרכו של המשלח ,הוא הרבי שליט״א מלך המשיח ,הבאת הגאולה האמיתית

בראשית" :ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי
העולם ממשיך לרעוש ולגעוש .מרד האזרחים
אלוקים" .היה זה לאחר שיעקב אבינו שעמד
בלוב שהביא בימים אלה לסיום הבזוי של שלטון
בנסיונות הקשים שהעמידה בפניו שהותו בבית
מועמר קדאפי ,מצטרף לסדרת אירועי השנה
שחלפה שהתרחשו במדינות ערב כבתוניס ,מצרים ,לבן ,מגיע לדרגות גבוהות ביותר בעבודת ה',
ומעתה כאשר הוא הולך לדרכו ,להמשך מילוי
ירדן ,תימן ,סוריה ועוד .אירועים שאופיינו
שליחותו בארץ הקודש ,הרי שמלאכי אלוקים
בזעזועים חברתיים ומהפיכות שלטוניות שעדיין
רואים זכות לעצמם ללוותו ולשמרו.
נמצאות בהתהוותן.
גם האדמה רועדת .רעש האדמה שהתרחש השבוע בחודש תשרי המרובה במועדות ,זוכה כל יהודי
במטען רוחני ,ובפרט אותם שזכו להיות בתקופה
במזרח טורקיה ,שפגיעתו הקשה התעצמה על
זו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ,הרי שהם זכו
רקע המתיחות האתנית באיזור )בין הטורקים
למטען רוחני אדיר של תפילות עם הרבי שליט"א
לכורדים( ,הרי געש שמתעוררים לאחרונה בקצב
מלך המשיח ,התוועדויות ,חלוקת "לעקח" ,דולרים
מואץ ,גם אלה מעצימים את ההכרה שאין מדובר
שליחות מצוה בימי ראשון ,שמחת סוכות ובית
במהלכים מקריים.
השואבה" ,הקפות"
יד ההשגחה העליונה
ותהלוכות שמחת
ניכרת ביותר בזעזועי
ברחובות
הגאולה
שמחת
תורה ו"יחידויות
שלטון אלו ,כאשר
כלליות".
המציאות החדשה
במדינות ערב אלה
עצמות בגלוי
מאלצת אותן להתייחס
בימים אלה עושים את
תחילה לתסיסות
דרכם אלפי חסידים
החברתיות שנחשפו
מבית חיינו 770 -
ופוגעת ביכולתן ,לפעול
שבניו יורק ,אל מקום
צבאית במישרין או
שליחותם בכל קצווי
בעקיפין ,כנגד עם
תבל ,כשהם מכריזים
לדברי
ישראל .פן נוסף
"ויעקב הלך לדרכו".
הנביא ישעיהו נביא
הכרזה שכוונתה
הגאולה" :וסכסכתי
להזכיר לכל יהודי כי
מצרים במצרים ונלחמו
מדברי הרבי המהר״ש :כשיבוא משיח ירקדו ברחובות .בתמונה :מראה ביכולתו להתעלות
איש באחיו ואיש
להיות בדרגת "מהלך",
ברעהו ,עיר בעיר
שמחת בית השואבה ברחובה המרכזי של שכונת קראון הייטס
דהיינו מתקדם ללא
ממלכה בממלכה" .ואכן
הרף ומתוך חיוניות ושמחה" ,לדרכו" ,זו דרכו של
יותר ויותר ניכר באירועים אלה ,כי הם מהווים
המשלח ,הוא הרבי שליט"א מלך המשיח ,המבקש
חלק בגאולת עם ישראל והעולם כולו בגאולה
מכל אחת ואחת מבני ישראל שליט"א להוסיף
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
בלימוד תורה ,הידור בקיום המצות ובמעשים
ויעקב הלך לדרכו
טובים ובפרט בתחילתה של שנה זו תשע"ב -
תהא שנת עצמות בגילוי  -הרי שניתנו לכולנו
מנהג חסידים ,להכריז במוצאי שמחת תורה -
הכוחות העצמותיים למילוי השליחות העיקרית
"ויעקב הלך לדרכו".
והאחת והיחידה  -הבאת הגאולה האמיתית
מקורה של הכרזה זו
והשלימה ,התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח,
בפסוק קרוב לסיום
עכשיו ממש.
פרשת ויצא בספר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
התוועדויות ברוכים הבאים
עם סיום חודש החגים ,וחזרתם של
אלפי האורחים מ 770-לכל קצוות תבל,
מתקיימות במוקדי חב"ד התוועדויות
מקומיות לקבלת פני האורחים ול'פריקת
החבילות' הרוחניות אותן נושא איתו כל
מי ששב מהחגים במחיצת הרבי שליט"א
מלך המשיח .פרטים במוקדי חב"ד.
כינוס מרכזי ארצי לקבלת פני האורחים
יתקיים אי"ה ע"י האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה בקרוב.

עצי זית לבית המקדש
לפני כ 31-שנה קרא הרבי שליט"א
מלך המשיח בשיחת קודש ,להכין
עצי זית לבית המקדש השלישי .כעת
ממשיכים בפרסום ההוראה .בשבועות
האחרונים עלה אתר אינטרנט המגיש
לצופים את המידע בנושא הכנת עצי
הזית לבית המקדש .באתר מדורים
שונים :וידאו ,אודיו וקריאה של חוברת
שראתה אור בנושא .לכניסה לאתר:
www.beit-hamikdash.info

שתתפרק הממשלה
כניעתה של הממשלה ושיחורורם
המסיבי של המחבלים ,והמשכה
בעסקאות נוספות לשיחרור מחבלים
נוספים מעצימים את הקריאות
להתפטרותה של הממשלה .הפתרון
היחיד  -התגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח.

היכונו לכינוס
"ברוכים הבאים"

נא לשמור על קדושת הגליון

למה צריך להביא אור לתיבה
מוארות ,הרי הם נתנו על ידי הקב"ה.
ב"ספר יצירה" מובא עוד עניין בקשר למילים
"צהר תעשה לתיבה" שבחילופי אותיות צהר -
יכול להפוך למילה  -צרה .תכלית הכוונה היא
להפוך את ה-צרה ל-צהר.
בפרשתנו מדובר על ציווי ה' לנח לבנות תיבה,
כהכנה לקראת המבול .כחלק מבניית התיבה,
מורה הקב"ה לנח" :צהר תעשה לתבה" .מילים
אלו מפורשות ע"י רש"י בשני פירושים :א( חלון.
ב( אבן טובה המאירה להם .שני ביאורים אלו
מסקנתם אחת היא  -שהתיבה תהיה מאורת.
כשלומדים זאת ,מתעורת מייד שאלה ,הרי
בפרשה הקודמת )בראשית( סופר על בריאת
העולם על ידי הקב"ה כשאחד מהדברים הוא
האור ,כמו שכתוב" :ויאמר אלקים יהי אור ויהי
אור" ,ואם כן למה היה נח צריך לעשות חלון או
להביא אבן שתאיר להם )"צהר תעשה לתיבה"(,
הלא הקב"ה יכול לפעול אור בדיבורו .ועוד ועיקר:
מה אנו למדים מהוראה זו.

מצרה לצהר
בכדי להבין זאת עלינו להביא תחילה את פירושו
של הבעש"ט על ענין תיבת נח ברוחניות :שתיבת
נח אלו הם תיבות התורה ותפילה .כמו שהוא
מסביר את הפסוק" :בא  . .אל התבה" שהאדם
צריך להכניס את עצמו לתוך תיבות התורה
והתפילה ולהדבק בהם.
וצריך להבין :איך אפשר בכלל לבקש מהאדם
לפעול עם תיבות התורה והתפילה ולעשותם

מגלים את אמיתתה כמו שהיא במקורה .במילים
אחרות  -הפיכת ה'צרה' ל'צהר' .מהמקום הצר
)צרה מלשון צר( היא יוצאת ע"י עם ישראל
להיות כ'צהר' מאירה את העולם כולו.
התפילה :מצד עצמה היא מוגבלת " -סולם מוצב
ארצה" ועל ידי שמכניסים לתפילה את כוונת הלב,
ניתנת לתפילה האפשרות להגיע לשמים "וראשו
מגיע השמימה" ,עד "השמים שמים לה'".

להאיר את העולם
וזהו אחד הפירושים על הפסוק "צהר תעשה
לתבה" שעניין הצהר הוא שבתחילה הייתה גזרה
על המבול ואז אמר הקב"ה לנח "צהר תעשה
לתיבה" שיהפוך את מדת הדין למידת הרחמים
מ-צרה ל-צהר.

להכנס לתפילה והתורה
לפי פירוש זה לא מובנת אמרתו של הבעש"ט ,וכי
חלילה מילות התפילה והתורה הינן "צרה" אותן
צריך להפוך ל'צהר'?
והתשובה היא שאכן ,שייך גם בתורה ותפילה
הפיכה הצרה לצהר.
התורה :ידוע שהיא ירדה מהקב"ה אלינו ,אבל
בכדי להוריד אותה למטה ,צמצם הקב"ה את
כל אורה בתוכה ,כך לא מבחינים שהיא "ארוכה
מארץ ורחבה מני ים" למרות שזו היא אמיתתה.
ועל ידי עבודת האדם בלימוד התורה פועלים

וזוהי עבודת האדם כאן בעולם ,להפוך את ה'צרה'
ל'צהר' ,וכמו שאנו רואים בפסוק "מן המצר
קראתי י-ה" דווקא מתוך המצרים קראתי לה',
ואז נפעל "ענני במרחב י-ה" ,ה' ענה לי ובהרחבה.
וכך גם בכל יום ,מיד כשקמים מהשינה כבר
מודים לה' על זה שהחזיר לנו את הנשמה" :מודה
אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי
בחמלה רבה אמונתך" ורק לאחר מכן אפשר
מתקדמים ומתפליים עוד ,כי תחילת העובדה היא
קבלת העול.
וכפי שרש"י מביא ,שני פירושים במילה 'צהר'
 .1חלון .2 ,אבן טובה .חלון ענינו הוא להבדיל בין
מה שבחוץ ובפנים ועל ידי שפותחים את החלון
מסירים את ההפרדה .לעומת זאת באבן טובה
לא צריך להסיר משהו ,אלא מספיק להביאה כדי
להאיר ,ואלו הם שני האופנים בהארת העולם,
הדרך הראשונית של "סור מרע" ,ואז במילא
מגיעים ל"ועשה טוב".
ובזכות עבודתם של ישראל זוכים לאור של
הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

)על פי ספר המאמרים ה׳תשמ״ז(

לוח השבת

פרשת נח
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:18
תל-אביב 4:33
4:23
חיפה
באר-שבע 4:36
ניו-יורק 5:40

מוצש"ק

5:30
5:32
5:30
5:33
6:38

 כה אמר ה' השמים כסאי גו'

)ישעיה ס"ו(

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

נח
אלה תולדות נח

)נח ו ,ט(

שבת פרשת נח היא שבת כללית ,להיותה
השבת הראשונה שבה נשלמת העבודה
דששת ימי המעשה שלאחרי שבת בראשית
 כמודגש בשם הפרשה” :נח" ,מלשוןמנוחה” ,נייחא דרוחא ,שהוא בחינת
שביתה כאדם השובת ממלאכתו ,וכמו
שכתוב "וישבות ביום השביעי" ותרגומו
"ונח ביומא שביעאה" ,היינו ,שבשם הפרשה
מודגש כללות ענינו של יום השבת.
)שיחת ש״פ נח תשנ״ב(

שנים שנים באו אל התיבה

)נח ז ,ט(

בתיבת נח כל החיות והבהמות היו יחדיו,
ולא הזיקו זה את זה כלל ,בדוגמת לעתיד
לבוא ,שאז ”וגר זאב עם כבש ופרה ודוב
גו'" .והענין הוא ,שהטריפה והדריסה
בחיות זהו כענין ”מוחין דקטנות" .וכמו

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 :

שאנו רואים במי ששכלו קטן ,לא יוכל
לסבול היפוכו ,מצד קוטן דעתו ושכלו
הקצר; אבל מי שהוא בר שכל גדול,
יכול הוא לסבול היפוכו בתכלית ,ואינו
מתפעל כלל ממה שזולתו עומד כנגדו.
ולכן לעתיד לבא ,מצד זה שהמוחין יהיו
אז ”מוחין דגדלות"  -לא יזיקו החיות.
ועל דרך זה היה בתיבת נח.

)ע״פ מים רבים תרל״ו(

את קשתי נתתי בענן

)נח ט ,יג(

הקשת ..היא אחד מסימני הגאולה ,כמו
שנאמר בספר הזוהר” :כד חזית קשת
בגונין נהירין )=כאשר תראה קשת בגוונים
מאירים(-צפה לרגלו של המשיח" .בזמן
הגאולה ,כאשר העולם כולו יתעלה ויגיע
לשיא הטוהר והזיכוך ,יהיה זה סיומו של
תהליך הזיכוך שהחל מיד לאחר המבול,
עם הופעת הקשת.

לזכות

מוקדש לרפואתם השלימה של

נתן בן צירלה מלכה חבקין
מיכל בת עדה חבקין
לבריאות איתנה ,בתוך שאר חולי עמו ישראל בגאולה
האמיתית והשלימה ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש

)שיחות ש״פ נח תשכ״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
  

   
    
     
   
     
   
    
     
   
  

     

ברכת מזל טוב

למשפחת הרב ניר וחלי דוננפלד
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
מנחם מענדל שיחי'

ויזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

יין מלכות
בשבת זו קרואים בפרשת השבוע ,על יציאתו של נח לאחר המבול מהתיבה,
והוראות הקב"ה אליו ולזרעו אחריו ,חז"ל לימדו כי אלו הן שבע מצוות בני
נח ,בהן מחוייבים כל באי עולם .הרבי שליט"א מלך המשיח קורא להשפיע את
האומות לקיים מצוות אלו.

שבע מצוות בני-נח

הרמב"ם כותב בסוף ספרו יד החזקה" :ובאותו הזמן לא
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ,ולא יהיה
עסק כל העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד ...שנאמר כי
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
והיות שרצונו של הקב"ה שכל דבר ייעשה תחילה על
ידי ישראל ,בבחינת "מגיד דבריו ליעקב" ,לכן ,לפני קיום
היעוד של "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" על ידי
הקב"ה ,דרושה פעולתן של בני ישראל בענין זה  -עליהם
לעשות את כל התלוי בהם ,בכל מקום שידם מגעת ,לביטול רוח הטומאה
והמשכת אור הקדושה בעולם כולו.
ואכן  -תפקידו של יהודי להרבות צדקה וחסד בעולם כולו ,ובכללות -
קיום שבע מצוות בני נח .ולכל לראש  -שלילת עבודה זרה ,ובלשון הכתוב
)ישעיה נו ,ז( "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" ,כלומר ,לפעול אצל כל
בני האדם את ההכרה והאמונה בבורא העולם ומנהיגו.
)משיחת י״ב תמוז תשד״מ(

״לכוף את כל באי העולם״

לאחרונה הדפיסו את ספר התניא במדינת מצרים.
וכאן ראו דבר פלא :בכלל ,עניני יהדות אינם "מקובלים" כל כך אצל
מלכות מדינה זו ,ובפרט כאשר מדובר אודות הדפסת ספר שאינו עוסק
בשבע מצוות בני נח )ענינים השייכים גם לאומות העולם(; ואף על פי כן,
הנה לא זו בלבד שנתנו רשיון להדפסת התניא )אף שלכאורה היו יכולים
לחשוד שיש כאן כוונה נסתרת וכו'( ,וכן הרשו להוציא חלק מספרי התניא
שנדפסו שם ,אלא עוד זאת  -הם עצמם הצהירו שזהו זכות וטובה עבורם,
וסגולה מיוחדת לעיר שבה נדפס ספר זה ,ועד כדי כך שהביעו תודה על
שזיכו אותם בהדפסת ספר קדוש!
ואם כן הם פני הדברים כאשר מדובר אודות ספר הקשור אך ורק עם
בני ישראל ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות פעולת ההשפעה על
אומות העולם לקיים מצוות שנצטוו בני נח...

)משיחת חג השבועות תשד״מ(

פסק הרמב"ם )הלכות מלכים ח ,י(" :צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף
את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח" .ובהמשך שם" :שיקבל
אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה
רבינו".
הרי לנו פסק דין מפורש אודות החיוב להשפיע על אומות העולם לקיים
את המצוות שלהן .ואף שבזמן הזה אין יד ישראל תקיפה  -אין זה פוטר
מהחיוב "לכוף" בכל דרך אפשרית" ,בכפיית דברים ,להמשיך לבם אל רצון
קונם וחפץ צורם" )לשון התוספות יום טוב  -אבות ג ,יד(.
היות שחיוב זה נוהג אף בזמן הזה ,והוא מופנה כלפי כל יחיד )לא רק
כלפי המלך או כלפי בית הדין(  -מובן שכל מי שיכול לפעול בזה ,ומה גם
מי שיש לו קשר עם אינו יהודי )קשר מסחרי וכיוצא בזה(  -חייב להשתדל
להשפיע עליו לקיים את שבע המצוות שלו.
ומהמקורות לענין זה:
)א( "אם רואה אדם נכרי עושה עבירה ,אם יכול למחות ימחה ,שהרי שלח
הקב"ה את יונה לנינוה" )ספר חסידים סימן תתשכד() .ב( "מצוה להורותם"
)שו"ת חתם סופר חו"מ סימן קפה() .ג( "אמרתי לגוי הנזכר שיאמר לי במה
מאמין ואמר לי בה' אלוקי ישראל ...ואמרתי לו אם כן בבקר ובערב תאמר
פסוק שמע ישראל ותקיים שבע מצות" )מעגל טוב להחיד"א עמ' .(162
)משיחת אחרון של פסח תשמ״ג(

נפלאות עכשיו
ועתה כשבאו למקום אשר אין כל
מספר הרב שניאור קופצ'יק ,שליח
העלמות וכו' ובמדה ידועה יש-לומר
הרבי שליט"א מלך המשיח בדרום
שאדרבה עוד דורשים ומשבחים
דלהי ,הודו:
בעד עבודה בתורה ומצוה )אף
"היה זה בשעת אחר הצהריים,
שעדיין לא מסייעים כדבעי( הרי כל
של שבת שקדמה לחג השבועות.
אחד ואחד מחפש לעצמו במרץ הכי
בבית חב"ד ישבו יחד איתנו ,אחד
גדול מצב שיוכל להיות יושב תחת
מהדיפלומטים ,איש התעשיה
גפנו הפרטי ותאנתו הפרטית מבלי
האוירית ובחור דתי שנשלח לכאן
להתחשב עם כל הענינים"...
למשימת אבטחה לתקופה קצרה.
היא מספרת לי את השאלה שהייתה
רבע שעה לפני יציאת השבת מצלצל
לה היכן ללון ומסבירה מיד לכולם,
הטלפון של המאבטח .לאחר שסיים
ש"אנחנו נשארים לישון כאן בעזרת
את השיחה הוא אומר לי" :יש
ה'"!
התראה חמה על פיגוע קרוב בבית
בנתיים הטלפון מתחיל לצלצל,
חב"ד בהודו עם דגש על דלהי .ישנה
על הקו תושבים יהודיים מקומיים
הוראה חד משמעית לכל הקהילה
שרוצים לדעת מה אנו מתכננים
לא להתקרב לבית חב"ד" .הוא
לעשות .הרגענו את כולם ואפילו
המליץ לי לנעול את כל הדלתות
הודענו על שעת עריכת
ולשמור על עירנות.
קריאת התורה בשבועות,
ברגע הראשון קצת לא
בלי שאמרנו בנתיים היכן
ידעתי כיצד להגיב .מדובר
זה יתקיים.
בהתראה ממוקדת ,במדינה
זמן קצר אחר כך ,בעוד אנו
שכבר חוותה אירועי טרור
מתכוננים לשינה ,התחילה
בעבר ...ועוד יומיים לפני
לנקר במוחי התמיהה,
שבועות?!
אנחנו מודעים להתרעה
במקום הציע אותו דיפלומט
חמה ,ואילו במכתב נאמר
שישב איתנו" :בין כה וכה
לנו כי "אין כל העלמות"?
אני נוסע מכאן לכמה
ימים ,אתה יכול לארגן את הרב שניאור קופצ׳יק בד בבד גם חשבתי על כך
שצריך להתייעץ עם קצין
קריאת עשרת הדיברות
הבטחון של השגרירות.
אצלי בבית" דחיתי את הרעיון ,לא
נראה היה לי שאצליח להביא מנין
צילצלתי אליו ,והוא מיהר להרגיע
אנשים למיקום חדש ,ועוד בכזו
אותי" :אין לך מה לחשוש ,לא
התראה קצרה כשכולם יחששו מן
מדובר בהתראה מיוחדת ...בכל
הסתם להתקרב.
מקרה זה רק ל 24-שעות הקרובות"
את חשש אנשי התעשיה האוירית
בנוסף להכל צריך להביא בחשבון
הוא הסביר כאחריות מוגברת.
את בני משפחתי שאיתי ,רעייתי
שישבה בסמוך שמעה את כל
"תמשיך להתקדם עם ההכנות
במוחה
השיחה והתחילה להעלות
לשבועות כרגיל" .סיכמנו על
רעיונות איפה כדאי לישון הלילה
אבטחת האירוע ,כשאני מתחיל
עם הילדים...
ליידע את כולם שהאירוע יתקיים
במועדו בבית חב"ד.
עוד לפני שאני עושה את ההבדלה,
ניגשת רעייתי שרה לארון הספרים,
לאחר עוד יממה כשהוא וידא שאכן
מוציאה כרך של אגרות קודש,
ההתראה אינה נכונה ,ביקשתי ממנו
ומבקשת את עצת וברכת הרבי
שיעשה לי טובה ויעדכן את כולם
שליט"א מלך המשיח .התשובה
בקולו על הסרת החשש.
בכרך ח' עמ' קכב:
החשש הגדול שעמד בפנינו שלא
"...בנוגע לשאלתו אודות העתקתו...
נצליח אפילו להביא מנין קריאת
הנה לפלא על אנ"ש שיחיו אשר
התורה ,התפוגג בשעה המיועדת,
בהיותם במדינתם לפנים ,שכל
כשלבית חב"ד הגיעו הרבה יותר
ענין של תורה ומצוה היה קשור
ממנין ,יחד עם משפחתם ,כשכולם
במסירות נפש וסכנות בפועל ,ר"ל,
מקיימים את מצוות החג ,מתוך
בכל-זאת לא נסוגו אחור ואדרבה
בטחון בשומר ישראל".

עוד הלכו לפנים במרץ המתאים,

לומדים חת"ת

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

ביטוי לבחירה

בזה ש"נתנה לנו" את ארץ ישראל הגשמית
)ברצונו ובבחירתו( ,באה לידי ביטוי בגלוי
בעולם-הזה הגשמי והחומרי ,בחירתו של הקב"ה בעם ישראל
)גם כפי שהם נמצאים בחומריות העולם(.
)שבת פר' בראשית תשנ"ב(

שמירה ממוקדת

ניתן לשמוע הקלטה של שעור בחת"ת
היומי )חומש ,תהילים ,תניא(
מתעדכן בכל יום
בדף הבית של אתר הגאולה
www.hageula.com
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בית חם לנשמות מבקשות
י"ז חשוון התשס"ה ,שוק הכרמל ,השוק המרכזי
בתל אביב והגדול והידוע ביותר בגוש דן,
מזדעזע מפיצוץ עז .מחבל ערבי פוצץ את עצמו
וגרם לרציחתם של שלשה יהודים הי"ד ולשישה
פצועים.
אחד מאותם פצועים ,המפונים במצב קשה,
הוא הרב שלמה יעקב קורקוס מבני ברק ,שעמד
כמטר בלבד מהמחבל ימ"ש .בניסי ניסים
ובתהליך רפואי ארוך ,חוזר אט אט הרב קורקוס
לאיתנו ,כשלאחר זמן לא ארוך ,הוא מוצא את
עצמו ,בלילות השבת ,יוצא מבית הוריו לנשום
אויר צח בעיר.
על אותם לילות הוא מספר" :הטיולים האלו,
שבמבט לאחור ,אפשר לציין אותם כנקודת
המפנה הגדולה ,שהביאה להקמת "מרכז נוער
בתנופה" שהציל עד היום מאות בני נוער ,שלא
מעטים מתוכם נמנים על תושבי העיר בני ברק".

אור מתוך החושך

בדיעבד אפשר לומר ,שדווקא מתוך האירוע
הנורא צמח קרן של אור גדול .באותם
לילות שבת ,נתקלתי בחבורות של בני נוער,
משועממים המחפשים תעסוקה...
מצבם הרוחני לא היה שפיר ,ובשעות הקטנות
של הלילה ,בשעה שהעיר נמה את מנוחת
השבת ,הם ניצלו את ההזדמנות לשבור את
רעבונם בפריצה לבתי כנסת מזדמנים ולקיחה
ללא רשות מתוך סירי החמין המוכנים
למתפללים.
נדהמתי מהתופעה ,ניסיתי לגלגל איתם שיחה,
והם הסבירו לי כי הם פשוט רעבים ואת
תיסכולם על החברה המתנכרת ,הם מוציאים
בהריסת הארוחה המוכנה לציבור המתפללים.

שליט"א מלך המשיח ,והתשובה שקיבלתי
באמצעות האגרות קודש הסירה את הספיקות.
מכתב הממוען לפעילות של חב"ד בלונדון עם
בני נוער ,כשבגוף המכתב מופיעות מילות ברכה
להצלחה בכל הפעילות ובמבנה החדש"...
במבנה סמוך נבנו כיתות לגני הילדים הפעילים,
כשעשרות ילדים זוכים ב"ה לחינוך כשר על
טהרת הקודש.

אוכל שומר שבת

בפעילות ״כפרות״ עם הצעירים

"אם אני דואג לכם לחמין כל ליל שבת ,אתם
תפסיקו לפרוץ? שאלתי אותם ,והם שהופתעו
מהרעיון הסכימו לקבל על עצמם זאת".

מרכז נוער בתנופה

שבע שנים אחרי ,ואפשר לראות את הפירות.
מידי שבת הם מגיעים למרכז נוער בתנופה ,כדי
לטעום משהו ולקחת צידה רוחנית .במשך שעות
הם יושבים לצד משפיע חסידי המלמדם תורה
ודרך ארץ מתוך מעיינות החסידות.
עד לפני כמה חודשים שיעורים אלו היו
מתקיימים במבנה בית חב"ד בשיכון ה' בבני
ברק ,בהנהלת אביו הרב חנניה קורקוס.
לאחרונה הוסב מבנה מתאים ברח' זבוטינסקי,
ליד רח' השומר שבו מתרכזת פעילות "מרכז
נוער בתנופה".
"גם המעבר למקום זה לווה בחששות לא
מעטים ,הוא מוסיף ומספר ,העלות הכספית
של שכירות המקום ,שיפוץ המבנה והתאמתו,
לוו בהוצאות לא מעטות .כתבתי על כך לרבי

לצד הפעילות בשבתות ,שומרים במרכז הנוער
על קשר עם הצעירים לאורך כל השנה ,כך
לדוגמא בחג הפורים מאורגנת בעבורם מסיבת
פורים מיוחדת ,בה הם משלבים את שמחת החג
עם תוכן חסידי.
בחג הסוכות הפעיל בית חב"ד את הסוכה של
"שמחת בית השואבה" ברחבת "ביתן המלך"
ברח' זבוטינסקי ,לשם נהרו עשרות רבות מידי
לילה להתוועדויות וריקודים.
על אותן נשמות מתעוררות ,מספר הרב קורקוס:
"אחד מאותם בני נוער ,ריגש אותי במיוחד
באחת ההזדמנויות ,כאשר נפגשתי איתו ,והוא
סיפר לי שבכל פעם לאחר סעודת שבת אצלינו,
הוא לא מצליח לחלל את השבת" .כאילו
שהצ'ולנט שלכם עומד לי בגרון ומונע ממני
מלעבור את העבירה" הוא אמר .לא מעטים
מתוכם מציינים את השינוי החיובי והחזרה לחיי
שמירת תורה ומצוות לאותם לילות שבת".
כאמור בימים אלו עבר המקום למשכנו החדש
מתוך מטרה להרחיב את הפעילות ולהעמיק את
ההשפעה על אותם צעירים .כל המעוניין לסייע
בפעילות הברוכה ,מוזמן ליצור קשר עם הרב
שלמה יעקב קורקוס ,טל'.054-655-1721 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הדרך לחירותו של היהודי

רצוני להעיר בנקודה שנוגע בה במכתבו ,שכותב
שאפשר שיש סכנה גדולה יותר בארצות הברית
מאשר בארצות ברית המועצות ,וכנראה שכוונתו
לסכנת התבוללות ,כיון שבארצות ברית המועצות
יש שעבוד הגוף המעורר כיסופי הנפש ,אבל בארצות
הברית יש חרות הגוף והיצר ,ולדעתי מטעם זה
גופא ,להמשיך ההקבלה צעד יותר ,הנה הסכנה בארץ
ישראל עוד גדולה יותר ,כיון ששם המציאו ענינים של
תחליף ותמורה שיש מקום לטעות לפרשם שהם הם
חרות הנשמה ,בה בשעה שהם דרגא היותר תחתונה
בגלות פנימי; כוונתי לחיקוי והרדיפה להיות ככל
גויי הארצות ,וכיון שהוא בארץ הקדושה ובלשון
הקדש הרי הסכנה בזה יותר גדולה לטמטם כיסופי
הנפש לחרות האמתית והיחידה שהיא ,כמו שכותב

בפשיטות במכתבו וכלשונו " -אין צריך לאמר שדרך
הגאולה מובילה ממצרים דרך הר סיני ,ולא נגאלו
ישראל ממצרים אלא עד שלא נעשו שפטים באלקי
מצרים".
והודיעונו חכמינו ז"ל שכל הגלויות  -ובאותיות
אחרות ,כל אומות העולם  -נקראו בשם מצרים,
על שם שמצירים לישראל .וכן הוא ממש בתקופתנו,
אשר אין צריך לאמר שדרך גאולת כל אחד ואחד
מבני ישראל ,על אחת כמה וכמה של כלל ישראל,
מובילה אך ורק דרך הר סיני ,שפירשו חכמינו ז"ל
 סיני שמשם ירדה שנאה לאומות העולם )לכלהערכים שלהם ותרבותם( ,ולא נגאלו ישראל אלא עד
שנעשו שפטים באלקי מצרים ,היינו כל האידיאולוגיה
והערכים אשר להם משתחווים אומות העולם.

הפרעות קשב וריכוז/היפראקטיביות "...אני כבר לא סובל מקור
תודה לאל ,וגם הבן שלי שרצו לתת לו רטאלין ,ב"ה הוא רגוע וללא צורך
בתרופות אודות לטיפולך המסור" אליהו ג.
בעיות סכרת "...הקשבתי למה שייעצת לי ועכשיו איני צורך תרופות,
הסכרת מאוזנת וגם ירדתי במשקל" משה ל.
כאבי גב וברכיים מסיבות שונות "...אחרי שלושה טיפולים בחודש
נעלמה הבעיה לחלוטין" אילה ש.
"...לאחר שישה טיפולים לא היו צריכים לנתח את הברך" שלמה ד.
בעיות הורמונליות/פוריות וספיגה לקויה "...עשיתי בדיקות דם,
הברזל עלה ממש יפה וגם ה B-12-בסדר .בלוטת התריס התאזנה ואני
פחות עייפה .יש תוצאות מהטיפולים.
)לאחר כחצי שנה( ...ד"ר נברו התקשרתי להזמין
אותכם לברית ביום שישי הקרוב" עדנה ו.

)מאגרת ו׳תתלח(
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