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ערב שבת קודש פרשת לך-לך ,ז' מרחשון ה'תשע"ב )(4.11.11

"לך לך" אל הגאולה
האמיתית והשלימה

קריאה בתורה בכלל ,ובפרט בפרשת השבוע אינה תזכורת היסטורית למעשיהם של אבותינו ,אלא מהווה פעולה
אלוקית עכשווית .באמצעות הקריאה בתורה ,יהודי ממשיך כעת לעולם את אותם ההמשכות דאז ועוד יותר !
מאחיהם ,היווה אימות נוסף )אם נדרש בכלל(
לעיקרון הדמים אותו קבעו  -טירור מביא להישיג
ולניצחון .עידוד עצום ללא ספק ,להמשך המאבק
בישראל בפעולות טירור ,ח"ו.

עוד בטרם הספיקו ,האחראים לקמפיין התקשורתי
המעוות לטובת שיחרור המחבלים ,להחליף
את כתבות השבח וההלל על חשיבות העיסקה
ו"מעלותיה" ,פתחו הפלסטינים באקט שהיה צפוי
מראש  -מטחי גראדים לכיוון מרכז הארץ ,כשהם
פרשת הגאולה
מניידים אוכלוסיות של עשרות אלפי איש בתוך
שטחה הריבוני של ישראל ,אל תוך חדרי בטחון,
אחד האתגרים החסידיים בפרט בתקופתנו הוא,
צינורות ביוב ומקלטים ,פוגעים בגוף ,בנפש וברכוש .להראות שהכל קשור לגאולה .כך גם בפרשיות
השבוע ,ובנידון דידן פרשתנו הפותחת בציווי ה'
ירי הגראדים הביא לסגירתם של מוסדות החינוך
לאברהם אבינו "לך לך
ושיבוש אורחות
מארצך ."..לא אמירה
חזק מול יהודים!
חייהם של רבבות בכל
אחת "לך מארצך" ,אלא
ישובי האיזור .למותר
אמירה כפולה "לך לך".
לציין כי מתקפת הירי
הפלסטיני ,באה לבטא
חז"ל מציינים במדרש כי
את הכרת התודה שלהם
גאולותיהם של אבותינו,
על שיחרור אחיהם
כולל גאולת מצרים
המחבלים ,ימ"ש .נשמע
ועד לגאולה האמיתית
מפתיע? לאו דווקא ?
והשלימה ,נרמזו כולם
באותיות הכפולות
סכנת הכניעה
שבאלף-בית ,אלו הם
האותיות מנצפ"ך  :כ"ך,
לפני שנים הבהיר ,הרבי
מ"ם ,נ"ן ,פ"ף ,צ"ץ.
שליט"א מלך המשיח
בשיחותיו הקדושות,
כך למשל ,גאולתו של
שבכניעה
את הסכנה
יס״מ
כוחות
ושומרון.
ביהודה
הישובים
בהריסת
ממשיך
הממשלה
ראש
אברהם אבינו נרמזת
ומשטרה הרסו השבוע ,באלימות רבה ,בתים בבית עין ומגרון.
ויתור
כל
לוויתרים.
בציווי ה' המכיל את
מתפרש אצל האוייב
כפל האות ך' " -לך לך" ,כשהכוונה היא ,כאן אין
כחולשה ישראלית ,אמר .חולשה המתרגמת אצלם
אתה זוכה לבנים אבל ע"י "לך לך" ובגיל "לך לך"
להפעלת לחץ נוסף.
)בגימטריה  (100אתה זוכה לבנים .אכן בגיל מאה
כמו כן התריע בזמנו מפני עיסקאות חסרות
שנים זוכה אברהם להולדת בנו ,יצחק אבינו.
פרופרוציה של שיחרור שבויים ,כשהוא מציין את
קריאה בתורה בכלל ,ובפרט בפרשת השבוע
העיקרון המקובל במדינות העולם  -אחד כנגד אחד .אינה תזכורת היסטורית למעשיהם של אבותינו,
אין ספק כי כניעת רה"מ וחבורת השלטון בישראל
אלא מהווה פעולה אלוקית עכשווית .באמצעות
לתביעות הפלסטינים ,נבעה ממניעים פסולים ביותר הקריאה בתורה ,יהודי ממשיך כעת לעולם את
של רצון לעשיית הון פוליטי ,כשהגרוע מכל הוא,
אותם ההמשכות דאז ועוד יותר ! העובדה כי אנו
בני
שהדבר בא על חשבון סיכון חייהם של אחינו
נמצאים בפרשת "לך לך" בשנת ה'תשע"ב ,המדגישה
ישראל ,ח"ו .ירי הגראדים השבוע היווה הוכחה
את גילוי עצמותו ית' ע"י גילוי עצם הנשמה שבכל
צורבת ומצערת ביותר.
אחד ,מהווה לא רק עת רצון אלא נתינת כח עצומה,
מבחינת הפלסטינים,
לפעול את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
הרי שההסכם האחרון
שיבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף
לשיחרור למעלה מאלף
ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
מעמד קידוש לבנה

לאור הוראתו המפורסמת של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בשיחת שבת
פרשת נח ה'תשנ"ב ,לערוך "קידוש
לבנה" ברוב עם וברחובות העיר ,בבגדי
שבת ,יערכו השבוע מוקדי חב"ד,
במוצאי השבת ,מעמדי ברכת הלבנה,
בהשתתפות המוני בית ישראל ,לזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה ומתוך
שירה וזמרה.

בניה תמורת הריסה

"תגובת ישראל לירי בדרום,
ברגישות ובנחישות הרס בתים בבת עין
ב'" ,כך הגיבו בבת עין להרס הבתים
השבוע ,ע"י שליחי הממשלה ,כוחות
יס"מ ומשטרה שהגיעו באישון לילה.
ביום שני בבוקר ,למחרת ההריסה כבר
החלו התושבים לבנות בחזרה את
המבנים .לתרומות.050-7570-338 :

התנאי של המפיק

צוות "פסטיבל אור" בהנהלת
השליח הרב מיכאל קדלבורג פעל בקרב
אלפים מבאי פסטיבל "אינדינגב" בסוף
השבוע האחרון במצפה גבולות על יד
צאלים .המפיק הראשי של הפסטיבל
התחיל לאחרונה בחזרה בתשובה ורק
לאחר הפצרות הסכים לעזור בהפקת
הפסטיבל אבל התנה זאת בהקמת אוהל
חב"ד בפסטיבל .דרושים פעילים לשבת
הבאה.052-865-1551 :

היכונו לכינוס
"ברוכים הבאים"
נא לשמור על קדושת הגליון

המזבח השלישי של אברהם
וכעת זה באופן של ”תפלות כנגד תמידין תקנום".
והנה” ,קרבן" קשור עם ”מזבח" ,ובפשטות  -כדי
להקריב קרבן יש צורך ב"מזבח" ,ולא עוד ,אלא
שגם השם ”מזבח" הוא מלשון ”זבח" ,כלומר ,על
שם הקרבן.
ועל פי זה מובן שבמזבחות )שעיקרם  -הקרבנות(
שבנה אברהם אבינו מתבטאת כללות עבודתו של
אברהם אבינו ,ובמיוחד במזבח השלישי  -סיום
וחותם כל המזבחות.
ומכיון שאברהם אבינו הוא היהודי הראשון ,מובן,
שענין זה צריך להתבטא גם בעבודתו של כל אחד
ואחת מישראל.

בפרשתנו אנו קוראים על בניית המזבח ,בפעם
השלישית על ידי אברהם אבינו” :ויאהל אברם
ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון ויבן שם
מזבח לה'".
לפני כן ,אנו קוראים על המזבחות הקודמים
ומטרתם .המזבח הראשון” :וירא ה' אל אברם
ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח
לה'"  -וכפי שמסביר רש"י” :על בשורת הזרע
ועל בשורת ארץ ישראל" ,המזבח השני” :ויעתק
משם ההרה גו' והעי מקדם ויבן שם מזבח לה'" -
עליו אומר רש"י” :כדי שינצלו בניו מאנשי העי",
והמזבח השלישי” :ויאהל אברם ויבוא וישב גו‘
בחברון ויבן שם מזבח לה'" ” -מקום שהמליכו
בו את דוד ושם כרתו ברית ,שנאמר ויבואו כל
זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרות להם ברית
בחברון אשר לפני ה'".

היותו ”מקום שהמליכו בו את דוד ושם כרתו
ברית" ,והרי באירוע זה נתאחדו כל שבטי ישראל
להמליך את דוד למלך על כל שבטי ישראל,
כלומר ,במקום המצב הקודם שכל שאר שבטי
ישראל היו חלוקים משבט יהודה ,התאחדו כל
שבטי ישראל והמליכו את דוד למלך על כל שבטי
ישראל.
וזוהי ההוראה שלמדים מהמזבח השלישי )סיום
וחותם המזבחות( שבנה אברהם אבינו בחברון
 שכל עניני העבודה )מזבח שעליו מקריביםקרבנות( צריכים להיות חדורים בענין האחדות,
ענינה של ”חברון"” ,מקום שהמליכו בו את דוד
ושם כרתו ברית".

המלכות שלא נפסקת

חברון מלשון חיבור
בענין תוכנו של המזבח השלישי  -המזבח שבנה
אברהם בחברון ,נאמר” :מקום שהמליכו בו את
דוד ושם כרתו ברית":
בנוגע לשם "חברון"  -מלבד השם ”קרית ארבע",
”על שם ארבע זוגות שנקברו שם  . .אדם וחוה,
אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ולאה",
האבות והאמהות של כל היהודים  -נאמר בזהר
ש"חברון" היא מלשון חיבור ,ענין האחדות.
ועוד ועיקר :בניית המזבח בחברון היא  -מפני

העבודה של כל אחד
כללות ענין של המזבחות שבנה אברהם ,בנוגע
לעבודת האדם:
עבודת הקרבנות נקראת בשם "עבודה" ,כמבואר
גם בפירוש המשנה ”על שלשה דברים העולם
עומד ,על התורה ,ועל העבודה ,ועל גמילות
חסדים" ,ש"עבודה" קאי על עבודת הקרבנות,

ולהוסיף ,שענין זה קשור עם הגאולה העתידה
לבוא ע"י משיח צדקנו:
מלכות דוד היא מלכות נצחית ,כפסק דינו של
הרמב"ם” :כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות,
והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם ,שנאמר
כסאך יהיה נכון עד עולם" ,מכיון שענין המלכות
שייך לבית דוד.
ולכן ,גם בגאולה העתידה לבוא ,גאולה נצחית -
תהיה המלכות של בית דוד ,כפי שכותב הרמב"ם
”המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד
ליושנה לממשלה הראשונה"” ,יעמוד מלך מבית
דוד" ,וכפי שמאריך הרמב"ם וכותב על הקשר
של "שני המשיחים ,משיח הראשון שהוא דוד
 . .ומשיח האחרון שעומד מבניו כו'" ,ובלשונו:
”מבית דוד ומזרע שלמה בלבד".

)על פי שיחת ליל ז׳ מר-חשון ה׳תשמ״ו(

לוח השבת

פרשת לך לך
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:12
תל-אביב 4:26
4:16
חיפה
באר-שבע 4:30
ניו-יורק 5:31

מוצש"ק

5:25
5:26
5:24
5:28
6:31

 למה תאמר יעקב  -ישראל
תתהלל

)ישעיה מ ,כז  -מא ,טז(

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

לך לך
לך לך מארצך

)לך-לך יב ,א(

על פי המדובר לעיל ,שבדורנו זה במיוחד
 ..ישנה הדגשה יתירה בעבודה של "לך לך
מארצך גו' אל הארץ אשר אראך" ,וקנין כל
העשר ארצות -הרי מובן ,שזה צריך לכל
לראש להשתקף בעבודה מעין זה של יהודי,
על ידי זה שהוא מוסיף בלימוד התורה ,לא
רק לפי ג' המוחין שלו השייכים למידות,
אלא גם ג' מוחין בעצם .שזהו במיוחד -על
ידי ההוספה בלימוד פנימיות התורה )כולל
בביאור עניינים אלו דעבודת המוחין( ,כולל
בענייני הגאולה ומשיח צדקנו.)׳דבר מלכות׳ לך-לך ה׳תשנ״ב(

ויהי בימי אמרפל

)לך-לך יד ,א(

אמר רבי אלעזר בר אבינא אם ראית
מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו
של משיח תדע שכן שהרי בימי אברהם

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 :

על ידי שנתגרו המלכיות אלו באלו באה
הגאולה לאברהם.

)מדרש רבה(

ויאמר אברם ה׳ אלקים מה תתן לי

)לך-לך טו ,ב(

אמר רבי יונתן :שלשה הן שנאמר בהם
"שאל" ואלו הן :שלמה ואחז ומלך
המשיח שלמה דכתיב" :בגבעון נראה ה'
אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים
שאל מה אתן לך" )מלכים א ג( ,אחז דכתיב:
"שאל לך אות מעם ה'" )ישעיה ז( ,מלך
המשיח דכתיב ביה" :שאל ממני ואתנה
גוים נחלתך" )תהלים ב(.

את הקיני ואת הקניזי

)מדרש רבה(
)לך-לך טו ,יט(

קנזי הוא מעשו קיני וקדמוני הוא מעמון
ומואב אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו
לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה

ברכת מזל טוב

לר' אברהם וחנה קופצ'יק

להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
ולזקניהם :הרב טוביה ולאה דורון,
הרב קלונימוס קלמיש ועופרה קופצ'יק
ויזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

)מדרש רבה(

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

מרת ציפורה פייגה ע"ה ציק
בת ר' זעליג משה ומרת בתיה הי"ד
נלב"ע כ''ט תשרי ה'תשע''ב

והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם ,בהתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה,
תיכף ומיד ממש

גאולה ומשיח
"ועל-דרך המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה
בעניני גאולה ומשיח – לא )רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח
והגאולה ,אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה" ,לחיות
עם הזמן" דימות המשיח  . .ע"י לימוד התרה בעניני הגאולה מתעלה למעמד
ומצב של גאולה ,ומתחיל לחיות בעניני הגאולה ,מתוך ידיעה והכרה והרגשה
ש"הנה זה בא" )משיחת שבת פר' בלק ה'תנש"א(

המטרה בבריאת העולם

העולם נברא באופן כזה שהוא מעלים ומסתיר על האמת האלוקית
על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים"
אומרים חכמינו ז"ל "זה רוחו של מלך המשיח" .כי
"מתחילת בריאתו של עולם היה מלך המשיח" .ומבואר
בספרים רבים שהטעם לזה הוא" ,כי עיקר הבריאה הוא
בשביל משיח" ,כלומר שהגאולה היא לא רק פרט חשוב
ביהדות אלא היא התכלית והמטרה.בעוד שהעולם
ואפילו לימוד התורה וקיום המצוות משמשים רק בתור
אמצעי ,וכפי שאומרים חז"ל "לא נברא העולם אלא למשיח".
אלא ,שעדיין צריך ביאור מדוע מטרת חיינו צריכה לבוא לידי ביטוי
דוקא באופן של 'גאולה' בעולם הזה מדוע אין מספיק שהקב"ה יתן לנו
את "גן עדן" וכיוצא בזה כשכר על העבודה בגלות?
להבנת הדברים יש להקדים את המבואר במדרש בנוגע לתכלית בריאת
העולם ,ש"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים" .הקב"ה רוצה
שכאן בעולם הזה ה'חומרי' הוא יתגלה במהותו ועצמיותו האמיתית .בלי
שום כיסוי והתצמצמות ,כמו אדם בדירתו הפרטית כביכול.
העולם הזה רובו ככולו רע .הוא מלא בקליפות רוחניות המכסות על
אלוקות בדברים שהם מצד של היפך הקדושה ונגד ה' ממש .העולם נברא
באופן כזה שהוא מעלים ומסתיר על בוראו ,עולם מלשון העלם .וכאילו
'טוען' שמציאותו מעצמו  -הוא המציא את עצמו ,ואין שום מציאות
כלשהי שקדמה לו חס-ושלום .בפרט בזמן הגלות כשבית המקדש חרב
ועם ישראל נרדף .והאמת האלוקית אינה מאירה בגלוי ,עולם מסתיר על
בוראו.
הסיבה שהקב"ה יצר את העולם בצורה כזו היא מכיוון שהוא נתאווה
שאור האמת האלוקית יפרוץ ויתגלה  -על ידי עבודת עם ישראל  -דווקא
מתוך החושך והשקר ,שמהגולה עצמה תצמח הגאולה.

טבע העולם לא ישתנה
ענין זה נרמז גם בכך ש'גולה' ו'גאולה' מורכבים מאותן אותיות .עניינה
של הגאולה הוא רק להכניס את ה'אלף'  ,אלופו של עולם הקב"ה בתוך
הגולה .הגאולה לא תבטל את הגלות  -כל הדברים הטובים שישנם בגולה
ישארו גם בגאולה ,אלא שעניינה של הגאולה הוא לגלות את הצד החיובי
שבכל דבר בעולם ,איך כל דבר מגלה את הקב"ה בעולם.
לכן אין עניינה של הגאולה לשנות את טבע העולם ,אלא רק להביא
לשלימות קיום התורה והמצוות ככל מצותה האמורה בתורה ,ובאופן הכי
נעלה.
משום כך פוסקים רוב גדולי ישראל ,חכמי הקבלה והחסידות כי תכלית
השכר על קיום התורה והמצוות אינו לנשמות ב"גן עדן" אלא דוקא לבני
ישראל כנשמות בגופים בתקופה שלאחר תחיית המתים .כיון שתכלית
הבריאה היא הגילוי בגשמיות לאדם גשמי בעולם גשמי.
תאוה זו תתמלא בגאולה האמיתית והשלימה על ידי הרבי שליט"א
משיח צדקנו .שאז הקב"ה יאיר ויתגלה כאן כמו שהוא בעצמותו ללא כל
מסך והסתר .ואז יהיה "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

נפלאות עכשיו
לאחר חודש הוא התקשר אלי
מספר הרב משה אנטיזדה ,רב
שוב .כשהוא נרגש ,סיפר בתדהמה
קהילת יוצאי איראן בנתניה" :לפני
שהשופטים הסכימו לוותר על כל
קצת יותר מעשר שנים נסעתי לניו
האשמות ,בתנאי שיקבל על עצמו
יורק כדי לאסוף תרומות עבור
שלא לבצע מעשים שכאלו וילמד
מוסדות חב"ד בנתניה .בנסיעה
בשיעורים מיוחדים התנהגות
זו הכרתי בחור צעיר שהציג
מתאימה.
עצמו בתור נהג של גבאי צדקה,
והתלווה אלי לנסיעותי .הוא לקח
יחד איתו ,באותו תא ,ישב יהודי
אותי למדינת קליוולנד שבארצות
נוסף שעקב אחרי כל הסיפור.
הברית ,ובמשך שבוע שלם סובבנו
כשנכח לראות כיצד חברו לתא
בין הגבירים היהודיים המתגוררים
השתחרר ,יצר איתי קשר וביקש
במקום ,וב"ה ראינו הצלחה רבה
גם הוא ברכה .הוא סיפר כי הוא
למעלה מן המשוער.
נמצא במעצר על לא עוול בכפו.
בתו הצעירה הכירה אדם שדעתו
חלפו שנתיים ופגשתי אותו באחד
לא הייתה נוחה ממנו ,וכשניסה
מהכנסים הגדולים שהתקיים בארץ
להרחיקה ממנו ,דאג הלה 'לארגן' לו
ישראל .שאלתי אותו" :מה הביא
פרשיה ,כשהתיק שתפרו עליו היה
אותך לארץ הקודש"? השיב כי מצא
מסובך בהחלט.
עבודה מכניסה ורווחית הרבה יותר
מאשר בחו"ל.
הבטחתי לו שאם הוא
באמת חף מפשע ,אזי
חלפו כמה חודשים וקיבלתי
הרבי שליט"א מלך המשיח
טלפון מאותו בחור .קולו
יסייע לו.
היה שבור כשסיפר לי על
מצבו" .אני נמצא כבר זמן
כתבתי מכתב על כל
רב בבית המעצר באשמות
הפרשיה שהלה הסתבך בה
שונות ,וכעת אני עומד בפני
והכנסתי לתוך אחד מכרכי
משפט .עורכי הדין עמם
אגרות קודש .בתשובה
אני עומד בקשר ,הבהירו לי
כותב הרבי שליט"א מלך
שלא יהיה מנוס ,ואצטרך
הרב משה אנטיזדה המשיח ,על כך שלא יכולה
הבאות
להעביר את השנים
להיות מציאות כזאת שכהן
מאחורי סורג ובריח" .בסיום דבריו
וגרושה יחיו יחדיו!
ביקש ממני ,שמכיוון שקרא עלי
כשהוא צלצל אלי למחרת ,שאלתי
במקומות שונים ושמע שאני עוזר
אותו "האם אשתך גרושה"? במשך
לאנשים לכתוב לרבי שליט"א מלך
שניות ארוכות הוא שתק שתיקה
ה'אגרות-קודש',
המשיח באמצעות
רועמת ,כשלאחריה שאל בתדהמה:
אם אוכל לכתוב עבורו מכתב ברכה.
”מאיפה אתה יודע"? עניתי לו שזו
מיד לאחר השיחה הקצרה ,כתבתי
בדיוק התשובה שהתקבלה בשבילו
עבורו ,הכנסתי את זה לאחד מספרי
והקראתי לו את הכתוב .הוא הבין
ה'אגרות-קודש' שנפתח במכתב בו
את התשובה ,אך עדיין ביקש ממני
הופיעו שני דברים :האחד אודות
שאתן לו קצת זמן לחשוב.
לזכות
עשיית תשובה ,והשני הוא
לאחר כמה ימים של התלבטויות,
יהודים במבצע תפילין.
החליט בתקיפות לעזוב את רעייתו
למחרת כשהוא התקשר אלי שוב
איתה אסור לו לחיות.
כדי לשמוע את תשובת הרבי
חלפו שלושה ימים ,וללא כל סיבה
על
לו
סיפרתי
שליט"א מלך המשיח.
הגיונית הנראית לעין ,החליטה
ההוראות,
שני
הברכה שקיבל ,ועל
וועדת השחרורים של בית המעצר
עצמו,
על
קיבל
אותם הוא כמובן
לשחרר גם אותו .גם כאן ,היה
כשהוא מתייעץ איתי איך ליישם
זה לאחר שהבטיח ללכת ללמוד
את הדברים .אמרתי לו שתשובה
באחת מהישיבות הרבות המיועדות
שנים-עשר
יעשה על ידי שילמד את
לחוזרים בתשובה בארץ ישראל,
בתניא,
התשובה'
הפרקים שב'אגרת
ולהיטיב את דרכיו.
ו'מבצע תפילין' יקיים בזה שיזכה
כיום הוא שוקד על לימוד התורה,
את שאר העצורים היהודים בבית
ומיום ליום הוא הופך לבעל תשובה.
המעצר.
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לזעוק!

לכל לראש  -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[.
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אור של גאולה ליהודי הברונקס
כששומעים ברגע הראשון את הנתונים השומרים
ב"חיים" על המנין של בית הכנסת "בית מנחם"
בשכונת פרקצ'סטר שברובע ברונקס בניו יורק,
זה נשמע בתחילה כמעט לא הגיוני.
בית הכנסת ממוקם במבנה השייך ל ...מסגד
ובית-ספר מוסלמי ,שהעניקו את המקום
לתפילות מידי שבת .בנוסף לכך ,חייבים לזכור
כי רב בית הכנסת ,ואיתו הצעירים המחזקים את
המנין ,צועדים לשם כך רגלית ,מידי שבת ,מרחק
עצום של  25קילומטר )או במונחים מקומיים
כחמשה עשר מייל( .מדובר במקרה מיוחד של
התמסרות לקיום רצונו של הרבי שליט"א מלך
המשיח.
מזג האויר לא תמיד מקל עליהם ,החום הרב
בקיץ או הקור המקפיא שהשבוע פשט שוב על
ניו יורק ,לא מרתיע אותם מלצאת מידי שבת,
מ ,770-מתוך שכונת קראון הייטס בברוקלין,
וללכת רגלית ,ללא כל תיק או שתיה ,האסורים
בלקיחה ברחוב ,בגלל איסור ה'טילטול'.

לפנות בוקר בברוקלין

כלי התקשורת בניו יורק ,לא מתעלמים
מהתופעה המופלאה .בכתבה שהתפרסמה לפני
כחודש בעיתון "דיילי ניוז" לא הסתיר הכתב את
התלהבותו למראה החב"דניקים הצועדים שעות
לבית הכנסת...
בדבריו הוא ציין כי "יתכן שזו ה'צעידה' הכי
ארוכה של ניו יורק .כל שבת ,רבנים צעירים
צועדים חמישה עשר מייל מברוקלין כדי
להתפלל עם כמה מהיהודים האחרונים שנשארו
באחת משכונות ברונקס.
הם עומדים בראש בית כנסת קטן בפרקצ'סטר,
הממוקם באותו בנין רעוע עם בית ספר מוסלמי

"אנחנו באים לעזור ליהודים המבוגרים כאן,
אומר הרב מאיר קבקוב ,בן  ,25אנחנו מטפלים
בהם ועוזרים להם להתפלל".
הכתב ממשיך לכתוב על המסירות של
השלוחים" :ביום שבת האחרון ,הרב שמואל
נוטיק קם בחמש לפנות בוקר ,התלבש בחליפה
שחורה וכובע בעל שוליים רחבות ,הוא עזב את
המרכז העולמי של חב"ד-ליובאוויטש בקראון
הייטס וצעד בזריזות בחושך דרך וויליאמסבורג.
נוטיק ,בן  ,25חצה את גשר וויליאמסבורג
למנהטן כשהשמש זורחת מאחוריו ,וצעד לאורך
השדירה הראשונה ,כל הדרך עד למזרח הארלם,
כשהוא עוצר לשתות בברזיות מים של גני
שעשועים.

שעות לבית הכנסת

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עצה להפרעות בשינה

...כותב על דבר הפרעות שיש לו בשינה וכו' ושאל
דעת רופא ולעת-עתה לא עזר לו.
הנה לכל לראש צריך לבדוק את המזוזות בדירתו וכן
את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין ,ובכל יום חול
קודם תפלת הבוקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה,
ואחרי התפלה בכל יום גם בשבת קודש ויום טוב,
יאמר השיעור תהלים חדשי  -כפי שנחלק התהלים
לימי החדש  -ומה טוב שלא רק ביום ילבש טלית
קטן בדוק בציציותיו אלא גם יישן בטלית קטן
וכדברי האריז"ל בזה )הובאו ע"י רבנו הזקן בסידורו
הלכ ציצית( ,ואז תקותי חזקה שיסתדרו עניניו.
אלא שכיון שלכל דבר צריכה להיות אחיזה בטבע,
ובטח הרופא יתן לו איזה כדורים וכיוצא-בזה,
יקחם כהוראת הרופא ,אבל יסיח דעתו לגמרי מענין

הרב הצנום ובעל הזקן חצה את הגשר של
שדירת וויליס לברונקס ופסע ליד מכולות
וחנויות רכב בשדירת ווצ'סטר ,כשמנופף בידו
לעוברי אורח סקרנים" .אני לא מתעייף ,הוא
אומר ,טוב ,אולי בשלג".
בכתבה הארוכה ממשיך העיתון להביא פרטים
נוספים על הפעילות .הת' שמואל נוטיק מספר
כי את הדרך הוא עשה בשלש השנים האחרונות,
לפחות חמישים פעמים מאז הפעם הראשונה בא
הם הגיעו.

השגחה פרטית

צועדים לברונקס .צולם על ידי נכרי

ומסגד.
"זה לוקח להם ארבע שעות ולפעמים מזג
האוויר נורא ,אומר הארווי וויינר ,אחד ממתפללי
בית הכנסת ,אבל בלעדיהם היינו אבודים".

על ההשגחה הפרטית הגדולה של פתיחתו
המחודשת של המנין ,מספר לאון בלקמן,
בן ה" :78-זו היתה אמורה להיות התפילה
האחרונה שלנו ,לא היה לנו רב .הם נכנסו וזה
היה כמו שהמשיח ירד מהשמים .זה היה נס".
ראוי לציין שלפני כחמישים שנה ,איזור זה היה
מאוכלס במספרים גדולים במיוחד של יהודים
שנהרו לכאן מכל ניו יורק .בשכונה פעל בית
ספר של חב"ד בו למדו כ 800-בנות ובצמוד
אליו פעלה ישיבה ותלמוד תורה עם עוד כמה
מאות תלמידים.
עם השנים האיזור איבד את צביונו ,עד שלפני
כ 13-שנה ,כשקבוצת 'תמימים' מישיבת 'תומכי
תמימים המרכזית' ב ,770-לקחה על עצמה
להתחיל לפעול בשכונה ב"מבצעים" כשהם
אט-אט מרחיבים את הפעילות בשכונה בזיכוי
הרבים ויצירת קשרים עם התושבים היהודיים.
ב'ברונקס' שאולי קרובה פיזית אך רחוקה
רוחנית מ ,770-חשים היום את "ימות המשיח"
והתגלותו השלימה של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,תיכף ומיד ממש.

הפרעות הנ"ל ואז כנ"ל לאט לאט במשך זמן לא ארוך
יחזור לאיתנו ככל האדם ,וככל שיסיח דעתו יותר
ויוסיף בבטחונו בהשם ית' בורא עולם ומנהיגו יתוסף
בברכות השם ית' והצלחתו בהנ"ל ובכל עניניו.

)מאגרת ו׳תתמו(

עדיפות לרכישת דירה

 ...במה-שכותב אודות קנין בית במקומו עתה ,או
שכירות דירה - .בכלל נכון קנין ,אלא שנראה באופן
להביא בחשבון הטענה ,ד"למה תתראו".

ברכת מזל טוב

)מאגרת ו׳תתלז(

למש' הת' יוסף יצחק שיחי' לוין לרגל בואו בקשרי השידוכין
עם ב"ג דבורה לאה שתחי' למש' קעניג
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