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חשיבה עצמאית יחד
עם ביטול למשלח

מבחן התוצאה מאמת את יוזמת אליעזר .השליחות עצמה נקבעה ע״י המשלח ובזה לא ניתן לשנות דבר.
מקומה של החשיבה העצמאית רק ביחס לאופן מילוי השליחות ,וגם זאת מתוך ביטול מלא למשלח.
ובנתיים מחשבות" .כיצד זה שרבי לא נתן לי את
האמצעים לזיהוי הכלה המיועדת? בהכרח שרבי
סמך על כך ,שבסייעתא דשמיא אמצא את הדרך
לזיהוי המדוייק .והרי הוא מכיר אותי יותר ממה
שאני מכיר את עצמי .רק שאזכה שלא לקלקל".

"מכל מה שיהודי רואה או שומע ,עליו ללמוד איזו
הוראה בעבודת ה'" ,זו אחת מאימרותיו של רבי
ישראל בעל שם טוב ,שנעשתה לאבן יסוד בתורת
החסידות .ואם כך הם הדברים ביחס לתופעה כל
שהיא בעולמנו ,על אחת כמה וכמה כאשר פוגשים
עניין בתורה ,שהרי "תורה" היא מלשון
"הוראה" .בראש אחד
תוקף מיוחד יש למפגש כזה ,כאשר הוא מתרחש
בפרשת השבוע ,שהרי כפתגם אדמו"ר הזקן בעל
אליעזר מתעשת ומציב לעצמו את שאלת המפתח:
התניא והשולחן-ערוך" ,צריך לחיות עם הזמן"
איזו כלה היה אברהם בוחר לבנו? ללא ספק ,איש
וזמנו של יהודי ,זה "פרשת השבוע".
חסד כאברהם ,מכניס האורחים הידוע ומקרב
הבריות לאמונה בבורא עולם ,היה בוחר לבנו אשה
אכן השבוע ,אנו נפגשים בשליחות הראשונה
בעלת תכונות של טוב וחסד יוצאות דופן .מכאן
ובשליח הראשון .אליעזר עבד אברהם ,נשלח
קצרה הדרך למבחן המקורי שיזם" :הנערה אשר
להביא כלה מתאימה ליצחק .שידוך זה שהביא
אומר אליה הטי נא
לנישואי יצחק ורבקה,
כדך ואשתה ואמרה
ללידת יעקב אבינו,
חברון  -לאבותינו ולנו
שתה וגם גמליך אשקה
י"ב השבטים וכל בית
אותה הוכחת לעבדך
ישראל עדי הגאולה
ליצחק".
האמיתית והשלימה,
מתממש דווקא ע"י
ההמשך ידוע .רבקה
שליח.
עומדת בדרישות מבחן
אליעזר ,השידוך יוצא
משביעין אותו
לדרך ולנו נותר להפנים
אברהם
וכך זה מתחיל.
את המסר :השליחות
שולח את אליעזר
עצמה נקבעה ע"י
עבדו לחרן ,על מנת
המשלח ובזה לא ניתן
להביא משם את
לשנות דבר .מקומה של
הכלה המתאימה לבנו
החשיבה העצמאית רק
יצחק .כסיוע לעמידה
באופן מילוי השליחות,
כנגד הקשיים השונים ״לזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם״ בשבת זו ,בה קוראים בתורה וגם זאת מתוך ביטול
שעלולים לצוץ מבית
על רכישת מערכת המכפלה ,צפויים להגיע רבבות לעיר האבות חברון .מלא למשלח.
ומחוץ ,אברהם משביע
צריך לחיות את זה,
את שליחו לבל יסטה
כדי להצליח במילוי השליחות העיקרית שהוטלה
אפילו במשהו משליחותו" :ואשביעך ..אשר לא
עלינו ,כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח לכינוס
תקח אשה לבני מבנות הכנעני ..כי אל ארצי ואל
השלוחים העולמי ,שהמשכו מתקיים בשבת קודש
מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".
הבאה ב "770"-שבניו יורק" :צריך לצאת בהכרזה
אליעזר המגיע לחרן ,מוצא עצמו מתלבט כיצד
ובהודעה לכל השלוחים ,שעבודת השליחות עכשיו
לזהות מי המתאימה? המשלח ,סימן רק את
ושל כל יהודי ,מתבטאת בזה  -שיקבלו פני משיח
ותו
האיזור החברתי
צדקנו ...צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל
לא .הדיוק בבחירה
היהודים במקומו ובעירו וכו׳ לקבלת פני משיח
חייב להיות מוחלט .אין צדקנו ..על ידי לימוד עניני משיח וגאולה ,"..ויהא
מקצה שיפורים.
זה עכשיו ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
״לקבל פני משיח״

בשבת הקרובה ,פרשת תולדות
יפתח כינוס השלוחים העולמי .במלאות
עשרים שנה לשיחת הקודש המיוחדת
בפתיחת כינוס השלוחים תשנ"ב ,בה
הגדיר הרבי שליט"א מלך המשיח את
עבודת השליחות כעת כ"קבלת פני
משיח צדקנו" ,החליט וועד הכינוס
להעמיד ענין זה במרכז הכינוס.

עיתוני ״ימות המשיח״

מידי חודש יוצא לאור גליון עיתון
"ימות המשיח" המופץ באלפי עותקים
לנוסעי הרכבות בישראל .העיתונים
מכילים מידע בעניני גאולה ומשיח
ומעוצבים במתכונת עיתון חדשותי.
בעיתון מובאים דברי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ודברי גדולי ישראל לצד
לקט מקורות מחז"ל על מלך המשיח
והגאולה האמיתית והשלימה .לפרטים
נוספים ותרומות.052-770-7431 :

מארז הדיסקים החסידים

לקראת חג החנוכה ,חג החינוך ,ניתן
להזמין את מארז הדיסקים החסידיים
של בצלאל המספר ,הכולל שני סרטי
" DVDהמחזמר החסידי" ו"סודו של
חשמונאי"  -מחזמר מיוחד לחנוכה.
בנוסף להם ניתן להשיג את דיסק השמע
"המאסר והגאולה"  -סיפור חג הגאולה
י"ט כסלו .להזמנות.052-530-7704 :
להזמנת כמויות.050-718-5093 :

חדשות משיח באתר הגאולה

www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

עם עצמו ועם העולם

בפרשתנו ,פרשת חיי-שרה ,מתארת התורה את

אברהם אבינו" :ואברהם זקן ,בא בימים" )בראשית
כד ,א(.

החיסרון :עוסקים עם אחרים ושוכחים את
עצמם  -הם אינם דואגים לשלמותם האישית
ולהתקדמותם הפרטית.
סיכומו של דבר :ישנם כאלו הדואגים לעצמם
ולמצבם הרוחני )מכונסים בעצמם( ,בטענה:
קודם אתקן את עצמי ורק אחר כך אתקן את
העולם.
וישנם כאלו שקודם דואגים לזולת אבל שוכחים
שיש גם את הצורך לתקן את עצמם.

ומקום' ולכן 'בא בימים' )כשהתואר מדגיש את
תכונת הזמן  -ימים( מבטא עבודה עם עניני
העולם )כמו עזרה לזולת  -בקיום תורה ומצוות
או בכל מעשה חסד אחר( .הוא גרם לימים )ימים
במשמעות זמן  -גדר גשמי כאן בעולם( שבהם
הוא עבד להגיע לדרגה גבוהה.
ומובן ש'זקן' ו'בא בימים' הם שני סוגים של
אנשים ,כלומר שני סוגים שונים בעבודת ה'
שלכל אחת מהדרכים יש מעלה וחיסרון:

שילוב  -מביא יותר

המדרש מסביר פסוק זה" :יש לך אדם שהוא
בזקנה ואינו בימים  -בימים ואינו בזקנה.
אבל כאן זקנה כנגד ימים  -וימים כנגד זקנה"

ההוראה הנלמדת מאברהם אבינו :שצריך לדעת
לחבר בין שני הדברים )להתנהג בדרך המיצוע(,
לשלב את העבודה העצמית עם העבודה עם
הזולת  -זקן ובא בימים .ועל ידי שילוב הדברים
כל אחד מהפעלות עולה לדרגה גבוהה יותר.
העבודה עם עצמו מניבה הישגים גבוהים יותר
כאשר אני מסייע לזולת ,וכמו כן כאשר אני לומד
יש לי יותר מה לתת לזולת וממילא זה נעשה
בצורה שלימה יותר.
כמו אברהם שהיה "זקן בא בימים" ,היה לו את
הגדולה בשני התחומים .צדיק שהגיע לשלמות
רוחנית בנשמתו וגם דאג לכל סביבתו ,זוהי
שלימות אמיתית.
ובזכות החיבור בין העבודה העצמית לעבודה עם
הזולת  -נזכה לברר ולהכין את העולם לקראת
הגאולה האמיתית והשלימה ולביאת משיח
צדקנו.

)בראשית רבה פרק נ"ט ,ו ,הובא גם בפירוש רש"י על
הפסוק(.

ממילים אלו אנו מבינים כי פירוש הדברים הוא
שיתכן שיהיה לאדם רק אחת מהמעלות :או זקן
בלבד או בא בימים בלבד.
באברהם אבינו התמזגו שתי המעלות .המדרש
מדגיש לנו כיצד התורה מראה את גדולתו של
אברהם אבינו ,שהיה לו גם את המעלה של 'זקן'
וגם את המעלה של 'בא בימים'.

זה שקנה חכמה

ותחילה עלינו להבין את מהותם ותוכנם של
המעלות:
זקן  -חז"ל מסבירים זאת במילים "זה שקנה
חכמה"  -אדם שלמד והגיע למדרגות נעלות
בעבודתו הפרטית.
בא בימים  -בא עם ימיו  -שכל ימיו שלמים.
משמעות הדבר :העולם מורכב ובנוי מ'-זמן

מי קודם?
זקן  -מעלתו היא  -שמנצל את הכוחות
שהקב"ה נתן לו בעבודתו האישית וממילא הוא
מגיע לשלמות אישית גבוהה בכל התחומים
)לימוד תורה ,קיום מצוות בהידור ותיקון
המידות( ובאופן הכי מושלם שיכול להיות.
החיסרון :לסביבתם אינם דואגים  -אינם
מקדישים מכוחם וזמנם לעולם בו הם חיים
ונמצאים.
בא בימים  -המעלה היא  -שמפיצים אור על כל
סביבותם  -עוזרים לזולת ודואגים לכל מי שבא
עמם במגע.

)על פי לקוטי שיחות חלק ג(

לוח השבת

פרשת חיי-שרה
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:03
תל-אביב 4:17
4:07
חיפה
באר-שבע 4:21
ניו-יורק 4:18

מוצש"ק

5:17
5:18
5:16
5:20
5:19

 והמלך דוד זקן  -יחי אדוני
המלך דוד לעולם.

)מלכים א ,א  -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

חיי-שרה
מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

)חיי שרה כג ,א(

ויהי רצון ,שכיון שבימינו אלה נשלמה
כל מעשינו ועבודתינו בכל פרטי הענינים
דמאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים,
ובאופן דשני חיי שרה שכולן שוין לטובה,
כדברי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר
נשיא דורנו שכבר צחצחו את הכפתורים,
ועומדים מוכנים לקבל פני משיח צדקנו,
ובפרט שלאחרי זה עברו עוד עשיריות
שנים שבהם צעקו בני ישראל עד מתי
 . .תבוא תיכף ומיד הגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.

)מאמר ״ויהיו חיי שרה״ תנש״א(

ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר

)חיי שרה כג ,טז(

הם ת' עלמין דכסופין שירשו הצדיקים
לעתיד לבוא ,דהיינו שהם בחינת אורות

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 :

שפע ענג העליון .ונקראים "עובר לסוחר",
כי כתר נקרא סוחר ,לשון סחור סחור,
שהוא בחינת המקיף לכל ההשתלשלות,
ות' עלמין דכסופין הנ"ל הם "עובר
לסוחר" ,שהם באים ונמשכים מעצמות
אור אין סוף שלמעלה גם מהכתר ,ועוברין
ונמשכין בהכתר ומשם מאירים לצדיקים
לעתיד לבוא .וענין הנתינה לעפרון היה
בדרך ענין ירידת הבירורים כדי להוציאם
אחר כך ממנו בתוספת ברכה כו'.

)תורה אור לאדמו״ר הזקן(

על פני כל אחיו נפל

)חיי שרה כה ,יח(

הכא את אמר )=כאן אתה אומר( נפל
ולהלן את אמר ישכון אלא כל ימים שהיה
אבינו אברהם קיים ישכון כיון שמת אבינו
אברהם נפל עד שלא פשט ידו בבית
המקדש ישכון כיון שפשט בו ידו נפל
בעולם הזה ישכון אבל לעתיד לבא נפל.

ברכת מזל טוב

לר' אליהו ושושנה שיחי' לוין
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
משה יהודה שיחי'
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
הינדא בת יצחק ורבקה ז"ל

לוין
נפטרה כ' תמוז ה'תשע"א
והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם ,בהתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

שלימות הארץ ובטחון עם ישראל
מאת :הרב אבישי אפרגון ,ראש ישיבת חב״ד כפר סבא )הכותב שירת בעבר בצה"ל בתפקיד מסווג(

"בני אל תתייראו"...

בהמשך לנכתב בטור זה בעבר מספר פעמים על
הנסים הגדולים והחסדים הגדולים אשר משפיע לנו
הקב״ה ברחמיו המרובים ,וכן על התממשותם של
סימני הגאולה הרי שבחודשים האחרונים נמשך תהליך
זה ואף מתגבר .בשמחת-תורה נפל לחלוטין משטר
הרשע הלובי שאיים במשך שנים על ישראל ,ייצר נשק כימי בכמויות
גדולות ועסק בפיתוח נשק ביולוגי וגרעיני וטילים ארוכי טווח )אל-פתח(
שיכלו להגיע עד ישראל! בטוניס ,נערכו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות
מזה שנים רבות ,וניצחה בהן מפלגה בעלת אופי איסלאמי מתון ביותר,
עם פתיחות רבה כלפי ארה"ב ואירופה ,ובמקום השני )והחשוב( זכתה
מפלגה חילונית .בסוריה ערקו עד היום אלפי חיילים חמושים והם בעצמם
לוחמים כנגד הצבא הסורי .תופעה זו הינה התממשות מחודשת של הנס
"למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו" – וכמובא בחז"ל )מדרש תהלים(
שלפני יציאת מצרים לחמו בכורי מצרים בעצמם בצבא המצרי )משום
שפחדו ממכת בכורות ודרשו לשחרר את בני ישראל( .הליגה הערבית אף
החליטה להשעות את סוריה מחברות בה  -ממש כפי שנעשה עם לוב לפני
התערבותה הצבאית של ברית נאט"ו כנגדה.
באיראן מתרבים הדיווחים על החרפת הפילוג בין נשיאה לבין מנהיגה
הרוחני )יש המעריכים שיגיע לעימות צבאי( בנוסף למשבר האמון החריף
בין רוב העם האיראני לבין המשטר  -שנגרם בשל הדיכוי הברוטאלי
של הפגנות המיליונים לאחר הזיופים בבחירות .אמברגו הנשק הבין-
לאומי על איראן )שהחל בשנה שעברה( מביא להחלשת ניכרת של צבאה,
ופרסום הדו"ח הקשה על פעילותה הגרעינית יביא להחרפת הסנקציות
הכלכליות ואולי להתערבות צבאית בין לאומית .גם במהלך ירי הרקטות
לדרום אירעו נסים גדולים .בחודש מנחם-אב נחתה רקטת גראד במרכז
בית כנסת גדול של חסידי גור במהלך תפילת שחרית – הגראד נפל,
אך לא התפוצץ ...בהסלמה שהייתה בחודש תשרי נפלה רקטת גראד
בסמיכות לבלוני גז וכתוצאה מכך התפרצה אש לכיוון שורת בתי מגורים,
אולם מהפיצוץ נפגעו גם שני צינורות מים – ובאופן מדהים סילוני המים
שהתפרצו היו בדיוק בכיוון האש וכיבו אותה!!!
בתקופת מלחמת המפרץ ,כאשר נשמעו איומים על ישראל רח"ל ,חזר
הרבי שליט"א מלך המשיח פעמים רבות על דברי חז"ל בילקוט שמעוני:
"בני אל תתייראו ,כל מה שעשיתי  -לא עשיתי אלא בשבילכם – הגיע זמן
גאולתכם"! ובקש לפרסם בכל מקום ומקום ש"ארץ ישראל היא המקום
הבטוח ביותר בעולם" ,והוסיף ואמר ש"בזה אין שום שינוי" – משום
שבארץ ישראל הוא מקום המקדש וחיים בה מיליוני יהודים כן ירבו ,ומשום
שבתורה הקדושה כתוב במפורש" :ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מרשית
השנה ועד אחרית שנה" )פרשת עקב( – זאת אומרת שארץ הקודש מושגחת
ונשמרת במיוחד על ידי הקב"ה ,וזאת בנוסף לשמירתו על כל יהודי בכל
מקום שהוא וכפי שכתוב "לא ינום ולא ישן שומר ישראל" )תהלים קכא(.
כזכור ,דבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח התממשו במלואם –
במלחמת המפרץ לא נעשה שימוש בנשק לא קונוונציונלי ,נסים ונפלאות
רבים אירעו ,ולבסוף קרס משטר הרשע העיראקי לחלוטין בשנת תשס"ג.
הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש שעלינו להודות ולהלל לקב"ה על נסיו
וחסדיו עמנו ,וכמובא בגמרא )סנהדרין צד( שהודאה זו נוגעת ביותר לזירוז
הגאולה .על פי תורת הקבלה והחסידות הודאה לה' בתחום מסוים גם
גורמת להשפעה מיוחדת מהקב"ה באותו התחום ולפיכך ברור כי הודאה על
הנסים והחסדים תביא להשפעתם במידה מרובה עוד יותר .נבואת הרבי מלך
המשיח שליט"א היא שדורנו הוא דור הגאולה ועלינו לחזק את בטחוננו
בה' בהמשכו הטוב של תהליך הגאולה ולהוסיף בתורה ומצוות ,ועי"ז נזכה
כולנו לגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומי"ד ממ"ש!
 -כל המידע בטור זה מבוסס רק על מקורות גלויים
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היפך השולחן ערוך

פשיטא שאין להאחז ב'שלום' שמציעים
אלו המנגדים לה' ולתורתו ,רחמנא-לצלן,
היפך הענין ד"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" ,מכיון
שהנהגתם היא היפך פסק-דין השולחן-ערוך...
)משיחת ליל ערב חג השבועות ה'תשמ"ג(

נפלאות עכשיו
מים כנגד מים

"צריכה להיות ההכרה וההודאה
במקום הם אף קיבלו על עצמם
לה' על הניסים שהוא עושה .ובפרט
החלטות טובות ,להוספה בעניני
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
תורה ומצוות ,כשאני מסביר להם
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
כי זהו ה"כלי" הרוחני ,לתוכו ניתן
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
להשפיע את הברכה.
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
הצבעתי על ארון הספרים ועל
הגאולה האמיתית והשלמה".
המדף בו מונחים כרכי האגרות
)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
קודש ,כשאני מסביר להם ,שהם
יכולים לבחור לבד את אחד
* * *
מהכרכים.
יונה:
מכפר
מספר הרב יריב אלוני
לאחר שלקחו את הכרך ,הם פתחו
"במסגרת הפעילות אותה אנו
אותו באקראי ,והכניסו את המכתב,
מקיימים ב'שכונה הצבאית' בכפר
כשהם סוגרים את הספר.
יונה ,פרסמנו לא פעם לתושבים על
הסברתי להם שוב ,כי ב"השגחה
הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח
פרטית" את מכתבם הם הכניסו,
וקבלת ברכותיו בכל המצטרך
בדיוק בעמודים שבהם מודפסת
באמצעות האגרות קודש.
התשובה לשאלתם ולבקשתם.
לא מעטים מתושבי
לאחר שאמרנו יחד את
כי
יודעים,
השכונה כבר
הכרזת הקודש לקבלת
בכל ענין ,ניתן לפנות
מלכותו של הרבי שליט"א
ולקבל את העצה וההדרכה
מלך המשיח" :יחי אדוננו
המדוייקות ביותר.
מורנו ורבינו מלך המשיח
מתושבי
יואב וכוכי,
לעולם ועד" .פתחנו את
השכונה ,מגיעים כמו
הספר והתחלנו לקרוא.
אחרים ,לתפילות בבית
הרב יריב אלוני
התשובה דיברה על...
הכנסת "תהילת ה'" פה
דחיית הטיפול הרפואי
הקשר.
בינינו
בשכונה ,שם נוצר
בחודשיים וברכה להצלחתו.
לפני מספר חודשים יצר איתי
"אבל מה נעשה בפועל?" הם שאלו,
יואב קשר ,וביקש להגיע במהירות
ולפתע נצנץ לי רעיון.
ולכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח.
בביתנו יש בקבוקון מים ,בו
"תשמע ,הסיפור קצת מורכב .כלתי
מעורבבים מים מיוחדים ,שלפני
שתחי' נמצאת בחודש השישי
שנים נלקחו מהמקווה ,לאחר
"ירידת
להריונה ,כאשר לפתע החלה
שהרבי שליט"א מלך המשיח טבל
מודאגים
מים" ,והרופאים נשמעים
בו.
ממצב זה.
סגולתם של מים אלו ,כבר נודעה
כי
לנו,
אמרו
שהם
היא
האמת
באלפי מקרים של ניסים גלויים,
מומלץ
תצליח
שהלידה
בשביל
שאירעו למי ששתה ממים אלו או
להמתין עוד כחודשיים ,אז יש
מרח אותם במקום פגיעה בגופו.
סיכויים גדולים ,אם ירצה ה',
כעת הצעתי להם לקחת מעט מים
שהלידה תעבור בשלום ללא
איתם ,וממים אלו לתת לכלתם
סיבוכים ,מה שהם לא יכולים לומר
המצפה לישועה.
כעת.
"זה יהיה מים כנגד המים שחסרו"...
השאלה היא ,מי יכול לערוב
אמרתי להם בחיוך" .בעזרת ה',
לדחיית הלידה לזמן ארוך וניכר,
תראו את התממשות ברכתו של
במיוחד על רקע הסיבוך ,שיכול בכל
הרבי שליט"א מלך המשיח.
רגע להצריך התערבות רפואית.
הם אכן עשו כעצתי ובאורח ניסי
הם הגיעו אלינו ולאחר ההכנות
היא אכן הצליחה לדחות את
המתאימות ,כנטילת ידיים ונתינת
הלידה ,ללא אמצעים רפואיים
צדקה ,הם כתבו את כל הענין לרבי
מיוחדים עד למועד הרצוי ,אז נולד
שליט"א מלך המשיח ,וביקשו את
בנם למזל טוב.

ברכתו.

השליחות היחידה
כעת באתר הגאולה:

החוברת "שלוחי אדוננו"
לעיון ולימוד תפקיד השלוחים וכל יהודי
 "לקבל פני משיח צדקנו"www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' כא הל' כלים .פרק טו-יז.

הל' טוען ונטען .פרק ג.

ש' כב פרק יח-כ.

פרק ד.

א' כג פרק כא-כג.
ב' כד פרק כד-כו.
ג' כה פרק כז-כח .הל' מקואות .פרק א.

פרק ה.

ד' כו פרק ב-ד.
ה' כז פרק ה-ז.

חשון פרק ליום

פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
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גאולה בגני הילדים
בשנים האחרונות ,עם קריאתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח לערוך אירועי "יום הולדת"
במתכונת חסידית מתאימה ,הפכו גם אירועים
אלו לחגיגה יהודית ,בה מתקבלות על ידי בעל
יום ההולדת החלטות טובות ,נתינת צדקה ע"י
החוגגים ועוד.
אך דווקא בגני הילדים ובכיתות הלימוד
בהם ניתן למצוא שפע של פעילויות ,שירים
ודיקלומים לכל אירוע ,הורגש חסר בדיסק
איכותי של שירי יום הולדת במנגינות חסידיות
עם המסרים של הרבי שליט"א מלך המשיח.
לאחרונה יצא לאור דיסק שמע איכותי ,בו
הושקעה מחשבה רבה ,העונה על החסר ומביא
את מסיבת יום ההולדת לחגיגה איכותית שכולה
חדורה בתוכן מתאים כשכמובן הכל מוביל
לעניני גאולה ומשיח.

תוכן מתאים

מירה בן-קיש ,חסידת חב"ד מנהריה ,העומדת
מאחורי ההפקה מספרת על הרעיון" :לפני
שחזרתי בתשובה ,עסקתי בכתיבה באופן
מקצועי ובמוסיקה כתחביב ,מה שהפסיק עם
השנים בעיקר על רקע החזרה בתשובה.
בשנים האחרונות הגעתי כאמא למסיבות בגני
הילדים ,אך התאכזבתי לגלות כי תוכנן של
המסיבות לא נוגע בנקודות החסידיות והשירים
אינם מתבססים על ניגוני חב"ד.
שוחחתי עם הורים נוספים והתברר כי הענין
מפריע לעוד אמהות ,אך בגלל המחסור בחומרים
מקצועיים נותרו מסיבות הילדים חסרות תוכן,
זאת מלבד גננות שנטלו יוזמה ובמאמצים רבים
הצליחו באופן אישי להחדיר את המסרים .רבות
מהגננות השתמשו ,מחוסר ברירה ,בחומר הקיים

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לעבור למקום אנשים טובים

כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עליה ואשר שואפת
לחיים דתיים ולהתמסר לחינוך ילדים ילדי ישראל
ברוח ישראל סבא ,אלא שיראה מהשפעת הסביבה.
והנה בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח
צדקנו ,כמה אפשריות ישנן לדור בסביבה דתית ,והרי
ציווי תורתנו תורת חיים הוא ,וכהוראת המורה הגדול
הוא הרמב"ם ,צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב
אצל החכמים תמיד וכו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך
למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים ,ולפני
זה מבאר הטעם ,כי  -דרך ברייתו של אדם להיות
נמשך בדיעותיו ובמעשיו אחר ריעיו ומכריו.
ועל דרך זה הוא גם כן בהנוגע להתעסקות בחינוך
דתי ,אשר כמה וכמה מוסדות דתיים מחפשים

להביא מקהלת ילדים-בנים שתשיר את השירים,
מה שמאפשר את שילוב השירים גם בתלמודי
התורה והשמעתם במסיבות בנוכחות ההורים או
בבתי המשפחות ללא כל שאלה.
כשהלכתי לאולפן ההקלטות המקצועי של לאה
דרוד כתבתי שוב לרבי שליט"א מלך המשיח,
ונענתי בתשובה שתוכנה היה שמלבד העיסוק
עם הילדים יש לשתף גם את המבוגרים"...
תשובות אלו נתנו את העידוד להוצאת הדיסק
שבו תשעה ניגונים חסידיים בנושא יום הולדת,
וארבעה דיקלומים קצרצרים.
הדיסק החדש

אגב ,היא מספרת גם על נס אישי שאירע לה
לפני כשמונה שנים ,מה שבעקיפין הובילה
להיכרות עם גני הילדים בתור אמא ,והמדובר
הוא על לידת בנה הגדול:
"באותם ימים שלאחר החתונה ,כתבתי לרבי
שליט"א מלך המשיח על ענין מסויים הקשור
לעבודתי ,וקיבלתי תשובה שבאם אקבל החלטה
לקרוא לילד בשמו של הרבי הריי"צ  -יוסף
יצחק ,אתברך בבן זכר.
לא יחסתי חשיבות מיוחדת לתשובה זה ,מאחר
ולא שאלתי על כך ,אך לאחר מספר חודשים
כשכתבתי יחד עם בעלי בנושא ברכה לילדים,
וקיבלתי את אותה תשובה ,הבנתי שעלי לקבל
החלטה טובה זו .כתבתי את ההחלטה לרבי
שליט"א מלך המשיח ,ותשעה חודשים בדיוק
לאחר מכן נולד בננו  -יוסף יצחק".
הדיסק השלישי יצא לדרך בקרוב בעז"ה,
והפעם שירי ילדים בנושא הגאולה  -כשכל שיר
מתמקד באחד מיעודי הגאולה.
לפרטים והזמנות מירה בן קיש.077-9109-770 :

שהיה רחוק מלהשביע רצון.
לקראת סוף-השנה הקודמת הוצאתי דיסק
למסיבת סיום בנושא "בנינו ערבים בעדנו" ובו
מסרים בנושא החינוך.

ללא שאלות

חוסר זמן ונסיון ,הביא להפקה שלא השביעה
רצון ולא הגיעה לתפוצה רחבה .גם הביקורות
שהופנו מצד הגננות הביאו אותי למעין נפילת
רוח ,עליה כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח.
בתשובה שהתקבלה באמצעות האגרות-קודש,
נעניתי ש"כל ההתחלות קשות" ,וכאשר תראה
הצלחה בהמשך ,תתעודד ותמשיך ,ועד שיופץ
למקומות רבים מה שיתן את הכח להמשיך
בפעילות זו.
הפעם ,החלטתי ללכת על הפקה מקצועית
לכל דבר .את החומר הראשוני כתבתי בעצמי
ושיפרתי אותו יחד עם גננת מקצועית.
גם בפן-ההלכתי שמנו דגש מיוחד ,כשהחלנו

מורות ברוח האמור במשכורת מתאימה ובתנאים
מתאימים.
)מאגרת ו׳תתקנז(

סביבת המגורים המתאימה

באשר האדם בטבע נמשך אחרי סביבתו ,ולומד לא
רק מהנהגתם אלא גם מהידיעות שלהם ומהשקפת
עולם שלהם ,ביחד עם זה גם בסביבה עצמה ,אין
דיעותיהם שוות בתכלית - ,עליה להסתדר בסביבה
המתאימה לדרכה אשר בחרה בחיים ,דרך האושר
האמיתי ,דרך תורתנו תורת חיים ,ובסביבה זו עצמה
להתקרב לאלו המתאימים ביותר להשקפת חיים
תורנית ,אשר היא  -התורה  -גם כן המביאה שלום
בין הרגשות השונים אשר בנפש פנימה ,וכן בין האדם
והסביבה ,ובכללות לעולם שמחוצה לו ,ובסגנון
חז"ל ,התורה היא העושה שלום בפמליא של מעלה
ובפמליא של מטה.
)מאגרת ו׳תתקס(

מדליית הרבי שליט"א

המדליה הרשמית בהוצאה הממשלתית

פריט נדיר בהזדמנות

קייה
אוננק
ית
או
זהב טהור!

במחיר
מציאה

מדליות ארד/כסף/זהב של הרבי שליט"א מלך המשיח
מיוחד :סידורי תהילת ה'  -כריכת עור עם המדליה
המצליח בע"מ 04-8622-442
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ממשיכים לגאולה

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.

שורשי רפואה

בעהי"ת

תוספי מזון יחודיים

פתרון טבעי ובטוח:

לסכרת ,לחץ דם ,לניקוי כבד והורדת כלוסטרול

פיתוח ייחודי המכיל תמציות מרוכזות של צמחי מרפא המבוסס על מחקרים קליניים.

הגיעו מוצרים מיוחדים לפריון!

*תוספת  25%חינם!

 100%טבעי

להזמנות :דריוש 050-8353-873
המוצרים בהשגחת בד"צ "יורה דעה"

כשר למהדרין

