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לומר את האמת
מול כל העולם

מנהיגות אמיתית אינה נמדדת בסקרי דעת קהל ,אלא במי שמסוגל לעמוד ולהוביל את העם קדימה לחוף
מבטחים וקבלת ההחלטות הנכונות .הדרך הישרה היא היצמדות מוחלטת להוראות הבורא ולדברי התורה
תארו לעצמכם עולם בלי ספינים .כן אותם תידרוכים את כל המציאות המוכרת לנו לבלי הכר ,כאשר לכולם ברור
המועברים לקורא והצופה התמים ,הבטוח שהנה הוא שמדובר בהבלים .אדרבה ,הלוואי והיו קמים כאן אנשים
נחשף למידע חדש ,כזה או אחר ,אך מטרת המידע ,על אמיצים המסוגלים להצמד לאמת המוחלטת ולחולל
שלל סוגיו ,היא להטעות את מקבלה ,על מנת להעביר שינויים מרחיקי לכת.
מסרים אליהם מתכוון מחולל הספין.
הגיע הזמן להזכיר לאלו כמו לאלו ,אשר מנהיגות אמיצה,
במהלך השבועות האחרונים,
אינה כזו המודדת את עצמה
הבחירות,
לפני קבלת תוצאות
בסקרים יומם ולילה ,אלא
מוצפת
לאחריהם,
אך בעיקר
דווקא כזו המסוגלת להציב
ישראל בספינים שונים ,סביב
יעדים ברורים ,לעמוד בהם,
המשא ומתן להקמת הממשלה.
ולהוביל אחריה את העם.
בעוד אזרחים רבים ,האמינו
מנהיגים מהסוג שקמו לעם
בתום ליבם כי הצבעתם תבטא
ישראל לאורך הדורות ,כאלו
את עמדותיהם ,כפי שבאו
שניווטו את הספינה בדרך
לידי ביטוי בדברי המועמדים
הנכונה ,כאלו שחיברו את העם
השונים ,הרי שבפועל ,תהליך
הרכבת הממשלה ,מגלה ,כי
אל הבורא ,וידעו לנתץ דעות
לא כל ההבטחות אכן עומדים
כוזבות ומקסמי שווא .כאלו
להתממש.
האיר פני המזרח
שידעו להבהיר כי הדרך הנכונה
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח פועלים
היחידה ,היא דרך התורה ,הדרך
התשובה הטבעית למצב זה,
בעיר האבות חברון ,בערב שבת חיי שרה
של היצמדות מוחלטת להוראות
הוא שיש ללמוד להתפשר ,אי
הבורא ,גם כאשר עמדו מולם
אפשר לרצות את כולם ,וכאשר
מקימים ממשלה ,המורכבת ממספר רשימות ,יש צורך נביאי שקר ,שהצליחו להטעות את העם .זו מנהיגות אמת
לאזן בין הצרכים של כולם ,ולכבד את שאר התושבים ,שהעם זקוק לה ,לאורך כל הזמנים ובמיוחד בימינו.
כך שהבטחות לא ניתן לממש .והאזרח התמים שואל
את עצמו ,אז למה הבטחתם? בשביל זה נועדו הספינים,
הצהרות וידיעות שונות ומשונות ,המסיטות את תשומת
הלב מהענינים החשובים ,ומפנים את המבט לנושאים השבוע נחשף נתון מדהים לפיו  72אחוז מהעולים לישראל
בשנים האחרונות מוגדרים כגויים! כאשר זעק הרבי
ורעיונות אחרים לגמרי.
שליט"א מלך המשיח לפני יובל שנים והזהיר מהפרצה
החמורה הקיימת בלשון החוק ,שיאפשר הכנסת כמויות
סיטונאיות של עמים אחרים וליצור תעשיה של התבוללות
במקביל ,גם באופוזיציה המסתמנת לא נפסקים הספינים .ועקירת הזהות היהודית עליה מסרו אבותינו את נפשם,
חצאי אמיתות ,משולבות עם כותרות בומבסטיות ,לא שעו אז חברי הכנסת לזעקותיו והעדיפו למסמס את
ומעניקות לרגע תחושה שהנה הקיץ הקץ וכל התחזיות ההזדמנויות לשינוי החוק .כעת משנוכחים כולם לראות
השחורות מהם הזהירו
לפני הבחירות ,אכן עומדות עד כמה צדק ,הרי שבוודאי ,יקבלו על עצמם ביתר שאת,
להתממש .הנה מגיעה להקשיב לכל הוראותיו ובעיקר בשליחות היחידה המוטלת
הממשלה הבאה ,ותשנה עלינו  -קבלת פני משיח צדקנו ,תיכף ומיד ממש.

לא שמעו לזעקה

מנהיגות מסוג אחר

חדשות טובות
עיתון הגאולה מס' 59
גם החודש ראה אור עיתון הגאולה,
המכיל דיווחים על הנעשה ב770-
בחודש החגים ,לצד סקירה על פעולות
הקהל ,חדשות בזוית ראיה גאולתית,
טורים ופרשנות .במרכז מוסף עולם
חדש המצורף לגליון ריאיון מיוחד עם
שגריר ישראל באו"ם שהגיע ל'הקפות'
עם הרבי שליט"א מלך המשיח השנה.
להזמנות.053-489-5082 :

ג' תמוז  -חלק מהעליה
הרב דוד גלייזר הוציא לאור ספרון
המכיל סיפורים על ג' תמוז – שמטרתו
לספק חומר מעניין וערוך היטב בליווי
מקורות – כדי לבשר (ולהוכיח לכולם)
שהרבי שליט"א מלך המשיח חי
וקיים .הספרון הינו תדפיס מהספרים
שעומדים לצאת לאור אי"ה :שלושה
כרכים שיכללו כמעט  600סיפורים
על משיח וגאולה לפי פרשיות השבוע
והמועדים לאור השיחות ,בליווי
תמונות רבות וציורים מיוחדים .ניתן
להשיג אצל המחבר.052-580-2714 :

חודש הגאולה
במוקדי חב"ד נערכים לפעילות חודש
כסלו ,שתכלול התוועדויות לרגל חגי
הגאולה יו"ד וי"ט כסלו לצד פעילות
לרגל חג החנוכה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

בעלי התשובה שבונים את בית המקדש השלישי
רגע לפני שיצחק אבינו פונה לברך את יעקב ,הוא
אומר "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'" .חז"ל
אומרים שפסוק זה מדבר על בית המקדש ,וכך הם
מפרשים את הפסוק" :ריח בני" זה בית המקדש
כשעמד בבניינו"( ,ריח" מרמז על ריח הקורבנות,
ו"בני" מלשון בנוי); "כריח שדה" מרמז על חורבן בית
המקדש ,וכמו שכתוב לגבי החורבן "ציון שדה תחרש";
ו"אשר ברכו ה'" מרמז על בית המקדש השלישי שיהיה
"בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא".
אך דברי חז"ל טעונים הסברה ,שכן לא מובן מהו
הקשר של שלושת הדברים הללו עם הברכות שרצה
יצחק לברך את יעקב ,ובפרט שאחד מהם הוא חורבן
בית המקדש שהתרחש בעקבות החטאים של עם
ישראל ,וכיצד ייתכן שגם חלק זה כלול בהקדמה
לברכות של יצחק?

בן ערך נקרא "מעיין המתגבר" ,כי בכוחו להוסיף
ולחדש עוד עניינים בדברי רבו ללא הגבלה.
כעת תובן ברכת יצחק "ויתן לך האלוקים" " -יתן
ויחזור ויתן" :מלבד ההשפעה העצומה שהקדוש
ברוך הוא ישפיע וירעיף על יעקב ,הוסיף יצחק וברכו
ביכולת לחדש ולהתגבר למעלה ממדידה והגבלה ,יותר
ממה שיקבל מלמעלה.
שתי מדרגות אלו קיימות גם בעבודת ה' של כל יהודי:
עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה .הצדיקים
עובדים את ה' בצורה ישרה ,בדיוק לפי הכללים שנתן
ה' בהר סיני ,ועל ידי זה הם מקבלים את השפע מאת
ה'; עבודת ה"בעלי תשובה" היא לתקן את העבר ,ועל
ידי כך הם מעלים לקדושה אפילו דברים שאי אפשר
להעלות על פי הכללים ה"מסודרים".

ישנו תלמיד שקולט את דברי
רבו בצורה מושלמת מבלי
להחסיר אף פיסת מידע וישנו
סוג נוסף של תלמיד שמצליח יותר משוכלל מהמקור
וזו הייתה ברכת יצחק ליעקב "יתן ויחזור ויתן" ,שעל
לקבל מהרב גם את הכח
ידי הכח מלמעלה יוכל יעקב (ובניו  -עם ישראל)
עצמו
להוסיף בחכמה בכוחות
לעבוד בשני האופנים ,הן בעבודת הצדיקים והן

למה לתת פעמיים?
ההסבר יובן בהקדם שאלה נוספת על ברכותיו של
יצחק ליעקב:
בפתיחת הברכות אומר יצחק "ויתן לך האלוקים"..
ואומרים חז"ל "יתן ,ויחזור ויתן" .ולא מובן מהו
החיסרון שקיים בברכה הראשונה שבגללה הוא נדרש
לברכו בברכה נוספת ("ויחזור ויתן") ,והלא זוהי ברכה
מאת ה' ,שהיא ברכה מושלמת ואינסופית ,ומהי אם כן
ההוספה "ויחזור ויתן"?
הביאור לכל זה יובן על פי משל מרב המלמד את
תלמידיו :בתלמיד יכולים להיות שני סוגים .ישנו
תלמיד מצטיין שקולט את דברי רבו בצורה מושלמת
מבלי להחסיר אף פיסת מידע ,אך כל חכמתו מסתכמת

בחכמה שקיבל מהרב; וישנו סוג נוסף של תלמיד
שמצליח לקבל מהרב גם את הכח להוסיף בחכמה
שקיבל מהרב מכוחות עצמו.

ללמוד כדי ליצור
זהו ההבדל המובא בפרקי אבות בין תלמידי רבי יוחנן
בן זכאי :רבי אליעזר בן הורקנוס זכה לתואר "בור סוד
שאינו מאבד טיפה"  -תלמיד שקולט את דברי רבו
בשלימותם מבלי לפספס אף פרט .לעומתו רבי אלעזר

בעבודת בעלי התשובה.
לפי זה יובן גם הקשר בין ההקדמה לברכות ובית
המקדש :בית המקדש בבניינו  -כאשר הכל מתנהל
לפי הסדר המתוכנן  -דומה לעבודת הצדיקים .אך
לעומת זאת כאשר בית המקדש נחרב בעקבות
החטאים ולאחר מכן נבנה שוב ,הרי זו עבודת בעלי
תשובה ,שעל ידה ניתן להגיע לעליה באין ערוך  -כפי
שיהיה בבית המקדש השלישי שיהיה "בנוי ומשוכלל",
בקרוב ממש.

(על פי לקוטי שיחות חלק י' עמוד )81

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
יצחק בן אברהם

(תולדות כה ,יט)

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו' (תהלים קכ"א),
זה שאמר הכתוב (זכריה ד') מי אתה הר הגדול לפני
זרובבל למישור ,זה משיח בן דוד ,ולמה נקרא שמו הר
הגדול ,שהוא גדול מן האבות ,שנאמר (ישעיה נ"ב) הנה
ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד ,ירום מאברהם ,ונשא
מיצחק ,וגבה מיעקב ,ירום מאברהם שנאמר (בראשית
י"ד) הרמותי ידי אל ה' ,ונשא ממשה ,שנאמר (במדבר
י"א) כי תאמר אלי שאהו בחיקך ,וגבה ממלאכי השרת,
שנאמר (יחזקאל א') וגבותם מלאות עינים ,לכך נאמר
מי אתה הר הגדול ,וממי הוא יוצא ,מזרובבל ...עד ודליה
וענני שבעה (דה"א ג') ,ומהו ענני ,זה משיח( ,זכריה ד')
כי מי בז ליום קטנות שבעה ,אלה שנאמר (דניאל ז') חזה
הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה
הוא ,וענני שבעה ,מהו שבעה ,מה שכתוב במלך המשיח,
כי מי בז ליום קטנות שבעה אלה ,לכך נאמר מי אתה

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

הר הגדול ,זה שכתוב בו (ישעיה י"א) ושפט בצדק דלים
וגו' ...והיכן הוא בא ,דרך ההרים ,שנאמר (ישעיה נ"ב) מה
נאוו על ההרים רגלי מבשר וגו' ,באותה שעה יהיו ישראל
מסתכלים ואומרים אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי,
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ ,אמן כן יהי רצון.
(מדרש תנחומא)

ויקרא שמה רחובות

והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה
בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה והאל ירחיב את גבולנו
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר
וכו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי ורחבה ונסבה
למעלה למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם
אחד ,ע"כ אז מתורצים כל הקושיות כי ענין הבארות הם
סימנים גדולים על המקדשות.

ירושלים

תל אביב

חיפה

16:00
17:15

16:15
17:16

באר שבע

ניו-יורק

16:19
17:18

16:13
17:15

הפטרה :משא דבר ה'  -מלאך ה' צבאות הוא (מלאכי א ,א  -ב ,ז)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ענין זה מרומז בלשון חז"ל "כל ימי
חייך להביא לימות המשיח"" :כל ימי
חייך" – פירושו בכל רגע ורגע שהאדם
חי ,הן ביום והן בלילה ,הן ער והן ישן,
שגם אז הוא חי ע"י נשימת האויר . .
שמוכרח להיות בכל רגע ורגע (מה שאין
כן אכילה ושתיה) .ו"כל ימי חייך להביא
לימות המשיח" – פירושו שהחיות שלו
(בכל רגע ורגע) הוא בהבאת ימות
המשיח ,כלומר ,לא רק בשעה שחושב
ומדבר ועושה פעולות להבאת המשיח,
אלא עצם חיותו ("חייך") הוא להביא
לימות המשיח.
(דבר מלכות ש"פ תולדות ה'תשנ"ב  -מוגה)

(של"ה על התורה)

16:04
17:14

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(תולדות כו ,כב)

כל החיים  -להביא משיח

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים
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שיח חסידים

הרב טוביה דורון

בשבוע שעבר פורסם הנתון לפיו  72%מהעולים החדשים אינם
מוגדרים כיהודים .לפני שנים רבות ,זעק הרבי שליט"א מלך
המשיח על המצב המאפשר הכנסת גויים לישראל.

שפל במצב הבטחון
בשנת תש"ל ,אחרי מלחמת ששת הימים ,ואחרי "ספטמבר
השחור" ,ימי האופוריה שאחרי הניצחון ,כאשר הגבולות רחבים
מאד ,והמצב הביטחוני כלכלי נפלא שלא היה כמוהו לפניו ולא
אחריו ,דווקא אז נגזרה הגזירה "החוק הנורא" .הרבי שליט"א מלך
המשיח הזהיר חודשים מראש ,שה"גזירה האיומה" תביא לדרדור
מצב הביטחון" .ממשלת ישראל הורידה את המחיצה בין ישראל
לעמים ברוחניות ,והקב"ה יסיר את המחיצה בין ארץ ישראל
לגוים בגשמיות ,וזו סכנה איומה לשלושה מיליון יהודים בארץ
כן-ירבו"( .אז היו בארץ  3מיליון).
אחרי האזהרות האלו שלא שעו להן ,ערפאת ימ"ש התארגן בדרום
לבנון ,והחלו חדירות מחבלים למעלות וכו' וכו' ,ואחרי זה מלחמת
ההתשה עם כניסת חיילים רוסים למצרים ,והרבי שליט"א מלך
המשיח קשר זאת באופן ישיר עם "מיהו יהודי" .אחר כך ,רח"ל,
מלחמת יום כיפור (מלחמת לבנון וכו' וכו' ,ועד היום) .וכל הזמן
הוא מזהיר בכל כוחו ,מוחה ומנסה לשדל בכל האמצעים שבידו,
שישובו ויתקנו את חוק מיהו יהודי .לטובת ישראל.

פולשים זרים סודנים ואריתראים
באחת השיחות אמר הרבי שליט"א מלך המשיח (מוגה בלקוטי-
שיחות) שאם לא יתקנו את החוק" ,אם לא יחול ח"ו שינוי בזה,
תוצף ארץ ישראל בכאלה ,ותהא המדינה מורכבת מיהודים,
צידונים ,אשדודים עמונים ומואבים במשמותיהם הנוכחים"
(ליקוטי שיחות חלק כא עמוד  .)409הכל כבר התקיים ,ובהידור.
למרות שצה"ל הוא אחד הצבאות הגדולים והמצויידים ביותר
בעולם ,השפל במצב הביטחון ממשיך לרדת כל הזמן ,והארץ
ממשיכה להתמלא בסודנים ואריתראים וכל הצבעים והמינים.
אלה שמתנגדים לחוק שהביאו לכאן את הסודנים ,מתנגדים
לשליחתם לארץ מוצאם ,ורוצים לתת להם אזרחות ישראלית .אם
הבעיה בשורש לא תתוקן ,אם המדינה לא מגדירה מהו יהודי ,אז
בשביל מי המדינה .ויוצא ,שאלה החותרים ל"מדינת כל אזרחיה"
הם הצודקים!
מכל הגופים שמתנגדים לחוק ,התנגדות אירגוני הרפורמים הכי
מנומקת ומסודרת ו"משפטית" .לארגוני הרפורמים מפריע כל ענין
יהודי "במרחב הציבורי" גם בארה"ב .כאשר חסידי חב"ד הציבו
חנוכיות גדולות ברחבי הערים בארה"ב ,מי נלחם בהם בבתי
המשפט האמריקאים (ותמיד הפסיד)? – הרפורמים .כאשר הרבי
שליט"א מלך המשיח יצא עם "רגע של שתיקה" בבתי הספר
בארה"ב מי נלחם בזה? לא הגוים .הרפורמים .כאשר ניסו גופים
"ירוקים" לבטל את השחיטה הכשרה בכל רחבי ארה"ב ,גם אז היו
רפורמים בענין...
וגם על זה הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "כופין אותו עד
שיאמר רוצה אני" ,כלומר בסוף גם חברי הכנסת יבינו שבשביל
רוב יהודי בישראל ,צריך לדעת מי זה יהודי ,ומי לא .זאת יכולה
ורשאית לקבוע רק ההלכה .אבל חברי הכסת שקילקלו( ,או
התלמידים שלהם) הם אלו שצריכים לתקן .ועד שלא יתקנו" ,חוק
הלאום" רק יזיק לענין שבשבילו נחקק.
והעיקר שעוד לפני כל התיקונים ,תהיה התגלות הרבי שליט"א
משיח צדקנו ,בגאולה האמיתית והשלמה ,תיכף ומיד ממש.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' שגגות פרק טו .הלכות מחוסרי כפרה ..א-ב.
פרק ג-ה.
הלכות תמורה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד .ספר טהרה ..הלכות טומאת מת ..א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.

א'-ז' כסלו
פרק אחד ליום
הל׳ שכירות .פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
הל׳ שאלה ופקדון ..פרק א.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

בטחון בלב התופת
בתחילת השבוע נחתם בניו יורק הכינוס
העולמי של שלוחי הרבי שליט"א מלך
המשיח בכל רחבי תבל .במעמד המרכזי של
הכינוס ('הבאנקעט') סיפר השליח מקייב
הרב יוסי אסמן ,בנו של הרב הראשי לקייב
– הרב משה אסמן ,את הסיפור המפעים
הבא:
עם תחילת הקרבות במלחמת רוסיה-
אוקראינה ,נמלטו אלפי יהודים מאיזור
קייב ומכל רחבי אוקראינה לאנטבקה
 כפר הפליטים המיוחד שהקימו שלוחיהרבי שליט"א מלך המשיח בסמיכות לקייב.
המצב היה כרוך בסכנה גדולה .כוחות
הצבא הרוסי היו סמוכים מאוד לקייב
הבירה והפצצותיהם הופנו במכוון גם לעבר
אוכלוסיה אזרחית.
באחד הימים נחתו שני מסוקים של חיל
האוויר הרוסי במרחק שני קילומטר בלבד
מכפר הפליטים היהודי ופרקו מתוכם
עשרות חיילים חמושים .בהזדמנות אחרת
חלפה שיירת טנקים רוסיים בכביש הראשי
ליד הכניסה לכפר .רק בנס הם לא פרצו את
המחסום והחלו להפגיז את בתי הפליטים.
הסכנה הייתה עצומה .הורגשה הדחיפות
לברוח אל מעבר לגבול ,מחוץ לאיזור
הסכנה .אך גם היציאה לדרכים הייתה כרוכה
בסכנה גדולה .לא אחת טנקים רוסיים
הפציצו רכבים אזרחיים שנסעו בכבישים,
אף כשהיו אלה רכבי נשים וילדים.
סכנה להישאר ,סכנה לנסוע .מה עושים?
שואלים את מי שאפשר לסמוך בבטחון
גמור על כל מילה שלו  -הרבי שליט"א
מלך המשיח .הרב משה אסמן כתב לרבי
שליט"א מלך המשיח ושאל מה לעשות.
התשובה שקיבל באמצעות אגרות קודש
הכילה מסר ברור :לצאת מיד לדרך!
בזריזות עצומה התארגנה קבוצה של 250
פליטים ויצאה לדרך בשיירה מאובטחת.
בראש השיירה נסעה ניידת משטרה
ובסיומה אוטובוס גדול ,עליו נהג הרב יוסי
אסמן.
תוך כדי נסיעה מבחין לפתע הרב יוסי ברכב
פרטי אדום שמנסה לעקוף אותו ולהיכנס
אל תוך השיירה .הרב יוסי לא לקח סיכון.
הוא החליט להתעקש למנוע זאת .הוא
נצמד ככל יכולתו לרכב שלפניו ,כך שהרכב
הפולש לא הצליח להיכנס.
שתי דקות לאחר מכן ,כשהתקרבה השיירה
לאחד המחסומים המשטרתיים ,פרצו
מהמחסום מספר לוחמים עם נשקים
שלופים ,בריצה ישירה לכיוון הרכב האדום...
הרכב עצר מיד .הלוחמים השתלטו עליו,

הרב יוסי אסמן

חיפוש קצר גילה
נשקים שהוחבאו
ברכב ...הייתה זו
קבוצה של חיילים
רוסיים מוסווים
שביקשו להרוג את
הנוסעים בהמשך
הוציאו את יושבי הרכב והשכיבו אותם
במהירות על הכביש .חיפוש קצר ברכב גילה
כמות גדולה של נשקים שהוחבאו ברכב...
הייתה זו קבוצה של חיילים רוסיים
מוסווים שביקשו להצטרף לתוך השיירה
ולהרוג את הנוסעים בהמשך הדרך .חיי
הנוסעים ניצלו בנס.
אך לא היה אפילו זמן לעכל את גודל הנס.
הנוסעים היו מוכרחים להמשיך בנסיעה
לעבר הגבול .זמן לא ארוך לאחר מכן הגיעה
מידע מודיעיני בהול לניידת המשטרה
שבראש השיירה :הרוסים מתכוונים
להפציץ בעוד פחות משעה מאגר דלק ענק
שנמצא ליד אחד הכפרים בהמשך הדרך.
עליכם להזדרז לעבור את המקום לפני
ההפצצה .אחרת – תתקעו באמצע הדרך
בסכנה גדולה.
השיירה נסעה במהירות גדולה ככל יכולתה.
פחות מדקה (!) לאחר שעברו את מאגר
הדלק ,נשמע לפתע פיצוץ עז .הרב יוסי
ראה במראות האוטובוס כדור אש אדיר
מתרומם מהאדמה בסערה...
אך ב"ה השיירה עברה בשלום את כל
הסכנות והגיע בבטחה לחוף מבטחים.
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לצאת
מיד לדרך  -התבררה כמצילת חיים .יש על
מי לסמוך.
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הם לא מסתפקים וממשיכים לתבוע
בפועל הם לא הסתפקו בתביעותיהם הקטנות אלא דרשו עוד ועוד  -עד
שכעת המצב הוא שהסכימו לוותר להם על הכל! ולא רק שהסכימו ,אלא
נותנים בפועל!  -וכל זאת ,למרות שהם אומרים במפורש שהם כלל לא
יחדלו מתביעותיהם ,אלא יתבעו עוד ועוד ,ולא רק מהיהודים!
(על-פי שיחת י"ט כסלו תשל"ד  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מאבק המלווה בניסים בשכונת שמעון הצדיק
אחד הסימנים אותם מפרט הרמב"ם ,לפיהם ניתן
לגלות את זהותו של מלך המשיח ,הוא 'לוחם מלחמות
השם' .ואכן ניתן לראות כי הרבי שליט"א מלך המשיח
מנהל מערכה עיקשת בכמה וכמה תחומים בכדי
שרצונו של הקדוש ברוך הוא יתממש בעולם .אחד
הנושאים המפורסמים הוא המאבק על שלמות הארץ
וביטחון יושביה .במשך שנים זועק הרבי שליט"א
מלך המשיח אודות הסכנה שבמסירת שטחים מארץ
הקודש לאויב ,ואף מבהיר כי לא זו בלבד שאין למסור
אף שעל ,אלא אסור אפילו לדבר על כך ,מפני שעצם
המשא ומתן בסוגיה זו גורם לטרור.

אזור מבודד
בשבוע שעבר קיימה 'האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלמה' כנס 'ברוכים הבאים' לקבלת פני האורחים
שחזרו מחודש תשרי אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.
חלק מהתוכנית הוקדש גם לחשיבות שלימות הארץ
וביטחון עם ישראל .בנושא זה הוזמן לדבר טל רחמים
יושובייב ,המתגורר עם משפחתו בשכונת שמעון
הצדיק בירושלים.
"רוב המשפחות היהודיות בשכונה גרות באזור אחד,
ואילו אנחנו באזור אחר ,מבודד יותר" ,הוא אומר.
"המהומות וההתנכלויות שחווים התושבים היהודים
מצד שכניהם הערבים הרוב התחילו שם ,היכן
שמתגוררות רוב משפחות היהודים ,ומשם זלגו אלינו".

המשטרה לא הגיעה
הוא משתף כיצד זה התחיל" :אני זוכר את הפעם
הראשונה שחווינו באופן אישי את הטרור של תושבי
השכונה הערבים .זה היה בשעות הערב לאחר שהשכבנו
את הילד לישון ,ולפתע אני רואה שמתחילים לזרוק

עצה והדרכה
לשים את הדגש על מה
שחשוב בשידוכים
במענה למכתבה בו כותבת אודות
העיסוקים של ילדיהם שיחיו והקשיים
בשידוכים.
זה ודאי שהקושי אינו קשור בעיסוק
שלהם ,ובפרט שחקלאות בכפר חב"ד,
שנוסד וגם מתנהל ע"י חמי כ"ק אדמו"ר,
זהו צנור וכלי לתוספת ברכה מהשם
יתברך ,אלא שיתכן שבהצעות שמציעים
להם ,נוקטים הם עמדה אודות הדברים
הלא חשובים ,כידוע ,שבעולם בכלל אין
שלימות ,ולכן חובה לנקוט עמדה אודות
העיקר ,שזה חשוב על פי תורה ,ואז
השם יתברך עוזר שגם הענינים הטפלים
מסתדרים ,והשם יתברך יעזור לילדיהם
הרחבת הפרנסה בדרך התורה ובחקלאות
כאמור לעיל ,שהיא דוקא מעלה לזיווגים
טובים בשעה טובה ומוצלחת...
בטח נוהגת במנהג הטוב של בנות ישראל
הכשרות לתת לצדקה בכל פעם לפני
הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב,
ובכל אופן תעשה כן מכאן ולהבא.

סוערת .במשך כמה שבועות הם חוו מידי לילה
התפרעויות מסכנות חיים ,והבינו כי צריך לעשות
השתדלות בדרך הטבע כדי להגביר את הביטחון.
כתוצאה מכך הם דאגו להגעת בחורים יהודים
שישמרו במקום .לצד זאת במשך כל העת המשיכו
ההתנכלויות מצד השכנים הערבים ,שגם הציתו את
רכבם מספר פעמים.

נס עצום
טל רחמים יושובייב ,נושא דברים בכינוס

זה היה בשעות הערב לאחר
שהשכבנו את הילד לישון,
ולפתע אני רואה שמתחילים
לזרוק אבנים על הבית שלנו.
אט אט הם התקרבו וראינו
שהם מנסים לפרוץ את השער
של החצר ,ושורפים את הרכב
אבנים על הבית שלנו .אט אט הם התקרבו וראינו שהם
מנסים לפרוץ את השער של החצר ,ובמקביל שורפים
לנו את הרכב .הזעקנו את המשטרה ודיווחנו כי אנחנו
נמצאים בסכנת חיים ,אך המשטרה לא הגיעה .ברגעים
אלו חשבנו על הקדוש ברוך הוא והתפללנו שיציל את
החיים שלנו .הסיוט הסתיים רק כאשר שכנים יהודים
שגרים במרחק של כמה דקות מאיתנו הגיעו והניסו
את הפורעים הערבים".
גם במהלך מבצע 'שומר החומות' הם עברו תקופה

רבים שואלים אותם איך הם מסוגלים לגור שם,
ואכן גם להם היו בתחילה מחשבות אולי לעזוב .הוא
משתף כי יש לו ספר של הרבי שליט"א מלך המשיח
על שלמות הארץ ,שהסיר את הספקות" .כתוב שם
שאפילו הדיבורים על מסירת שטחים הם סכנת
נפשות ,ואמרתי לעצמי שאולי אפילו המחשבות על
עזיבה עלולות לגרום כאלו חלילה ,ובעצם ישיבתנו
שם אנחנו מצילים ומגינים על שכונות רבות .הקב"ה
שם אותנו שם וזה השליחות שלנו בעולם".
לא מזמן חייהם ניצלו פעם נוספת .הם נסעו לשבת
להורים ,ואז נודע להם כי הציתו להם את הבית.
"הגעתי וראיתי את המיטה של הבן שלנו בה הוא ישן
כל לילה כשהיא שרופה לגמרי !...ה' עשה איתנו נס
עצום בפעם הזו ,וגם בכל הפעמים הנוספות שזרקו
בקבוקי תבערה על הבית שלנו אך ברוך השם לא
פגעו .הבנו שאנחנו צריכים לצאת למאבק והפגנות,
וגם ח"כ איתמר בן גביר עזר לנו מאוד בעניין הזה,
ואז זכינו לתקופה של  7-8חודשים שלא היו אירועים
משמעותיים של שרפת רכב או בית".
מאבקם יגיע בעזרת השם לסיומו בקרוב ,כאשר כולם
יכירו בכך כי ארץ ישראל כולה שייכת אך ורק לעם
ישראל ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף
ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
בברכה לבשורות טובות.
(אגרות קודש חלק יז עמוד רכו  -תרגום)

השפעת בית הכנסת
שמחתי לקבל את הידיעה ,שביום ראשון
הבא תתקיים חנוכת הבית של בית הכנסת
שלהם ,קהילת אהבת תורה.
השם יתברך יעזור שבית הכנסת יצדיק את
שמו ,לא רק בענינים הפנימיים כראוי לבית
הכנסת כשר ובית אלקים ,אלא גם מה שלא
פחות חשוב ,שהשפעת בית הכנסת תורגש
בחברים ובמתפללים גם כאשר הם יוצאים
מבית הכנסת .ובעצם הרי זו התכלית
והכוונה האמיתיות של בית הכנסת,
שהקירוב שהיהודי מרגיש אל הבורא בעת
התפלה והלימוד ,יחדור בחיי היום יום שלו
גם בעת שהוא עסוק בענינים של פרנסה
וכדו'  -שבכל דבר ובכל מקום תורגש
אהבת תורה ויראת שמים.
בברכה לכל המתפללים והחברים הם ובני
ביתם ה' עליהם יחיו.

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש חלק יז עמוד קעא  -תרגום)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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