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מתאחדים בלימוד
הרמב"ם היומי

זכה דורנו ,כשלראשונה בהיסטוריה ,קם מנהיג אשר עונה אחד לאחד לכל הסימנים ההלכתיים המנויים
ברמב”ם ,וכך גם פסקו מאות רבנים מורי הוראה ,שסימנים אלו מתקיימים ברבי שליט”א מלך המשיח
במשך כשנה ,למדו רבבות עם ישראל את הלימוד היומי
והשלימה .שהרי לאחר שהעולם כולו מכיר בו ,אין צורך
בספר הרמב"ם במסלול שלשה פרקים ליום ,כתקנתו
בסימנים אלו.
בכל
הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח .הסיום שנערך
ואכן ,זכה דורנו ,כשלראשונה בהיסטוריה ,קם מנהיג אשר
מקום ביום חמישי ,איחד גם את
עונה אחד לאחד לכל הסימנים
המעמד לסיום מסלול הלימוד
ההלכתיים המנויים ברמב"ם,
שנלמד
של פרק אחד ליום,
כך גם פסקו מאות רבנים מורי
האחרונות.
בשלשת השנים
הוראה ,שסימנים אלו מתקיימים
מציב
האחרונים,
בשני הפרקים
ברבי שליט"א מלך המשיח.
שאין
הלכתית
בפסיקה
הרמב"ם
הנהגתו המלכותית ,יחוסו
לעם
הסימנים
את
עליה,
חולק
המשפחתי עד לדוד המלך,
מלך
את
יזהו
לפיהם
ישראל,
עיסוקו הבולט בקיום וחיזוק
המשיח" :ואם יעמוד מלך מבית
המצוות ,השפעתו הכבירה -
במצוות
דוד הוגה בתורה ועוסק
ללא תקדים  -על כל יהודי
שבכתב
כדוד אביו ,כפי תורה
בקיום המצוות באופן אישי ועל
ישראל
כל
ושבעל פה ,ויכוף
ידי אלפי שלוחיו ברחבי העולם,
הרמב"ם
סימני
לפי
הדין
פסק
לילך בה ולחזק בדקה ,ויילחם
הרב הגאון יורם ע"ה אברג'ל חותם על פסק הדין מלחמותיו הרוחניות הבולטות
מלחמות ה' הרי זה בחזקת
לשמירת העם ,התורה והארץ
שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח.
שהוא משיח :אם עשה והצליח,
כל אלו כבר נתבארו ארוכות
וניצח כל האומות שסביביו,
בחיבורים התורניים שראו אור
ובנה מקדש במקומו ,וקיבץ נדחי ישראל הרי זה משיח
במשך השנים בנושא  -ועד לפעולותיו כמשיח ודאי.
בוודאי  . .ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד:
שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים ,שפה ברורה ,לקרוא כולם
בשם ה' ,ולעובדו שכם אחד".
ביום זה ,כאשר מתחילים מחדש את לימוד הרמב"ם היומי
במסלולים המתאימים לכל אחד ואחת ,בלימוד מקיף
ועיוני של ג' פרקים ליום ,פרק ליום או לימוד ספר המצוות
מטרת כתיבת חיבורו המקיף של הרמב"ם  -הי"ד החזקה,
לנשים וילדים ,יש את ההזדמנות לכל אחד ואחת ליטול
הובהרה על ידו בהקדמתו לספרו" :יהיה חיבור זה מקבץ
חלק ולהצטרף ללימוד חשוב זה ,המאחד את העם כולו
לתורה שבעל פה כולה  . .לפיכך קראתי שם חיבור זה
על כל חלקיו ,בלימוד המקיף את כל התורה שבעל פה.
משנה תורה  -לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה,
אחדות החשובה במיוחד בימים אלו ,שמזרזת ופועלת
ואחר כך קורא בזה ,ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה".
במיוחד את התגלותו המיידית של הרבי שליט"א מלך
לאור זאת ,עלינו להבין את עצם כתיבת סימני הזיהוי
המשיח.
למלך המשיח המופיעים בחיבור שמטרתו פסיקת הלכה
יחד עם לימוד זה ,יש להוסיף ולהרבות בשלשת השבועות
לכל יהודי  -סימנים אלו נועדו כדי להקל עלינו לזהות
בלימוד הלכות בית הבחירה ,להשתתף בשיעורים
את מלך המשיח קודם
העוסקים בכך באופן המאחד רבים בלימוד זה .וכדברי
התגלותו לעיני העולם
המדרש "גדול קרייתה בתורה כבניינה" ,לימוד באופן של
כולו ובניית בית המקדש
"הלכה למעשה" הבא לפועל ברגע הבא .תיכף ומיד ממש.
השלישי בגאולה האמיתית

אחדות בלימוד מעשי

סימנים שנועדו בשבילנו

חדשות טובות
עוסקים בבנינו
בימים אלו נכנסים אנו ל'שלושת השבועות'
(מי"ז תמוז עד תשעה באב) שבהם מורה
הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בלימוד
העניינים הקשורים לבית המקדש שהעיסוק
בהם מזרז ופועל את ביאת המשיח ובניין
בית המקדש השלישי .עקבו אחר השיעורים
במוקדי חב"ד ,ובאתרי האינטרנט המביאים
שיעורים אלו.

סיום הרמב"ם
המוני בית ישראל ,חגגו השבוע לכבודה של
תורה לרגל סיום לימוד ספר הרמב"ם בפעם
ה  39 -כתקנתו הק' של הרבי שליט"א מלך
המשיח .האירועים המרכזים התקיימו בציונו
של הרמב"ם בעיר הקודש טבריה וב 770 -
בניו יורק .החל מיום שישי ח"י תמוז ()10.7
נפתח המחזור ה  .40 -הצטרפו ללימוד
המאחד את עם ישראל ומקיף את כל התורה.

עניני בית הבחירה בכל כיס
עכשיו בהוצאה מחודשת :חוברת ללימוד
יומי בעניני בית הבחירה מבית 'מרכז
ההפצה ממ"ש' .בפורמט כיס נוח ,בעיצוב
נאה ועם תכנים מרתקים שנערכו ע"י הרב
שמעון ויצהנדלר .התוכן בשפה בהירה
המותאמת גם לקהל הרחב וללימוד במקום
העבודה ,מדרשות ,בתי-ספר וכיוצא
בזה .ניתן להשיג בחנויות ברחבי הארץ.
לפרטים נוספים והזמנות.077-5123-770 :

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

'נס' ו'פלא' בעבודתם של בני ישראל
מה שגורר מסירות נפש על כל פרט ופרט בעבודת ה'.
זו הייתה דרגתו של פנחס ,שקינא לה' במסירות
נפש למרות שלא היה חייב – ואף הייתה הסתייגות
למעשהו" ,שלא ברצון חכמים" ,עד שגם משה רבינו
נמנע מלעשות זאת ,אבל פנחס לא התחשב בשיקולים
אלו ,אלא קינא לה'.

בנוגע לפנחס ,אומרת הגמרא "הרואה פנחס בחלום
פלא נעשה לו" ,ומבאר רש"י "כמו שנעשה לפנחס".
ולכאורה תמוה :במסכת סנהדרין מסופר על הניסים
שנעשו לפנחס ,ומפורש שם שנעשו לו ניסים רבים,
ואם כן ,מדוע אומרת הגמרא שרק "פלא נעשה לו",
ולא ניסים רבים?!
על פי דברי רש"י יש לדייק ולהקשות שאלה נוספת
– מדוע אומרים שפלא נעשה לו ,והרי בגמרא נאמר
ש"שישה ניסים נעשו לו" .ובפרט שבמילה פנחס
נמצאות גם האותיות "נס".
אלא מסתבר לומר שהפלא שנעשה לפנחס הוא לא עוד
נס גדול ,אלא זהו עניין נעלה הרבה יותר מכל הניסים
שעשו לו:
"נס" ענינו שידוד מערכות הטבע ,כאשר הטבע לא
מאפשר דבר מסויים  -זקוקים לנס ,מה שגורר בכל
פעם פעולה נוספת של ביטול והזזת חוקי הטבע.
אך לעומת זאת "פלא" היא דרגה שמובדלת מהטבע
מלכתחילה ,רמה אחרת של הנהגה ניסית שלא
'מתעמתת' כלל עם הטבע וחוקיו – היא מעליו.

מסירות נפש פלאית

"נס" בעבודת ה' מורה על
מסירות נפש לענייני תורה
ומצוות ,אך היא יכולה
להתבטא גם אצל יהודי
שלומד תורה ומקיים
מצוות בצורה 'הגיונית' ולעת
הצורך הוא יוצא מגדרו
ומוסר את נפשו.

הפלא של פנחס
ולכן אומר רש"י "פלא נעשה לו – כמו שנעשה לפנחס",
"פלא" לשון יחיד דווקא ,כי הניסים שנעשו לפנחס הם
חלק מהנהגה פלאית אחת שממנה נסתעפו כל הניסים,
ולכן לא נאמר "פלאות" או "ניסים" כי הכוונה היא
למצב של פלא.
מכך מובן ש"הרואה פנחס בחלום פלא נעשה לו – כמו
שנעשה לפנחס" בא לומר ש'פלא' הוא המוטיב המרכזי

בפנחס:
"נס" בעבודת ה' מורה על מסירות נפש לענייני תורה
ומצוות ,אך היא יכולה להתבטא גם אצל יהודי שלומד
תורה ומקיים מצוות בצורה 'הגיונית' ולעת הצורך הוא
יוצא מגדרו ומוסר את נפשו.
לעומת זאת ישנו יהודי העובד את ה' בדרגת "פלא"
– מסור ונתון כל כולו לרצון ה' ללא רצון אישי כלל,

ניצוצות של גאולה
את הכבש אחד תעשה בבקר

(פנחס כח ,ג)

(מדבר קדמות מערכת ת' אות ג')

(פנחס כח ,ט)

סמך פרשת שבת לפרשת שני תמידין ,לרמז ,שהתמדת
התמידין ימשך בשמירת שבת .שאם יחללו שבתות יחרב
המקדש ,כמאמר רז"ל (ירושלמי מסכת תענית כה ,א.
פרק ד הלכה ה) שעל זה נחרב .שנאמר (נחמיה יג ,טו)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ל''ג ע' )164

דבר מלך

הרב מנחם כהן

לעתיד לבא לא יקריבו שני תמידין ,אלא תמיד אחד
בבקר ,כן כתב רד"ק ביחזקאל סימן מ"ו בפסוק "וכבש
בן שנתו" .וכתב הגאון החסיד בעל מעשה רוקח ,שלכך
קרא רבינו הקדוש המסכתא 'תמיד' (לשון יחיד) ,לרמוז
לעתיד בבית השלישי ,שלא יש ,כי אם תמיד אחד.

וביום השבת שני כבשים

כך הייתה הנהגתו של פנחס ,ולכן גם הקב"ה נהג בו
"מידה כנגד מידה" ש"פלא נעשה לו" ,ולכן גם השכר
שניתן לו – כהונה לו ולזרעו – היה באופן של פלא,
כידוע שכהונה ניתנת בירושה בלבד ,ולמרות זאת
ניתנה הכהונה לפנחס (אף שלא היה כהן קודם) בזכות
קנאתו לה'.
כל זה קשור גם לגאולתו של הרבי הקודם – רבי יוסף
יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש – בי"ב-י"ג תמוז:
הנהגתו של הרבי הקודם הייתה באופן של מסירות
נפש גם בדברים שלא מחוייבים על פי תורה  -אף
שכמה מחכמי ישראל סברו שאין צורך במסירות נפש
זו ,הרבי לא התפעל ,כי אצלו מסירות נפש לא הייתה
פרט בעבודתו ,אלא כל מהותו.
וזוהי ההוראה למעשה – כאשר פועלים להפיץ את
היהדות והחסידות יש לעשות זאת מבלי להתחשב
בשום מונע ומעכב ,ומתוך מסירות נפש למעלה
ממדידה והגבלה ,ואז זוכים ש"פלא נעשה לו" והקב"ה
מביא הצלחה בכל עניינים אלו.
ועי"ז זוכים לפלא "אראנו נפלאות" – הגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד ממש.

'ראיתי ביהודה דורכי גתות בשבת' .וגם לרמוז ,שאם
ישמרו בגלות שתי שבתות כראוי מיד נגאלין (שבת קיח,
ב).
(סמוכים לעד)

ובראשי חדשיכם תקריבו עולה

(פנחס כח ,יא)

סמך פרשת ראש חודש לפרשת שבת ,לומר דראש חודש
הוא על חידוש הלבנה שנתמעטה על השמש כנודע ,לומר
כל המיעוט הזה של הלבנה ימשך עד שיבא שבת הגדול,
שהוא ימות המשיח ,שאז תחזור לקדמותה להיותה
במדרגת השמש .דכתיב לעתיד (ישעיה ל ,כו) 'והיה אור
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים' ,דפירושו
ששניהם יהיו שוין באורם ,כתחילת הבריאה מקודם
הקטרוג.

אומרים לכל אחד ואחת מישראל ,יש
לך הוראה מנשיא דורנו – "עשה כאן
ארץ ישראל" :עבודתך צריכה להתבטא
– לא במחשבה אודות מה שנעשה
בקצה אחר של העולם ובזמן אחר בפני
עצמם ולתועלת נפרדה  -אלא להיות
שקוע לגמרי (במחשבה דיבור ומעשה)
בעשיית "כאן ארץ ישראל"  -במקומך
הפרטי ובכל רגע מזמנך הפרטי .ודוקא
על ידי זה תפעל גם בכל העולם (בכל
מקום ובכל זמן) – כיון שבחלקך בעולם
נכללים כל חלקי העולם.
(משיחת שבת פרשת פנחס ,כ"ד תמוז תנש"א)

(סמוכים לעד)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק
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הפטרה" :ויד ה' הייתה  -אחרי אליהו וישרתהו" (מלכים א' יח ,מו  -יט ,כא)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

עשה כאן ארץ ישראל!

פרקי אבות פרק א'

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
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 אימיילshageulacom@gmail.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני

ניסים גלויים

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

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

לעילוי נשמת הרה"ת הרה"ח עוסק בצ"צ ר' שניאור זלמן הלוי ע"ה שגלוב בן הרה"ח הת' ר' יצחק אלחנן הלוי הי"ד נלב"ע ביום ב' ,כ"א תמוז ה'תשס"ו "הקיצו ורננו שוכני עפר" ,והוא בתוכם ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

הראש והממשלה

משיח פרידמן

דמוקרטיה אאוט
תיאוקרטיקה אין

"לעוררו עוד הפעם"

עם ישראל כבר מבין שהגיע
הזמן להחליף את שיטת ההנהגה
והשלטון הישן  -ולהשתדרג
להנהגת המדינה בדרך הסלולה
שמתווה לנו נשיא ומנהיג דורנו.

"אנ ִֹכי ע ֵֹמד ֵּבין
בתורתנו הקדושה אומר משה רבינו לעם ישראל ָ
ה' ֵּובינֵ ֶיכם ָּב ֵעת ַה ִהיא ְל ַה ִּגיד ָל ֶכם ֶאת ְּד ַבר ה'" (דברים ה' ,ה')
ֹלקיָך
הקב"ה מצווה לעם "ׂשֹום ָּת ִש ׂים ָע ֶליָך ֶמ ֶלְך ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה' ֱא ֶ
ּבֹו( "...דברים י"ז ,ט"ו) ובהמשך לכך מצווה "נָ ִביא ִמ ִּק ְר ְּבָך ֵמ ַא ֶחיָך
ָּכמֹנִ י יָ ִקים ְלָך ה' ֱאֹלקיָך ֵא ָליו ִּת ְש ָׁמעּון" (דברים י"ח ,ט"ו).
מפסוקים ומקורות אלו ועוד רבים  -למדים אנו מאז ועד היום,
מיהו הסמכות העליונה והיחידה הממונה עלינו  -אליו מצווים
כולנו להישמע ולנהוג בהתאם להדרכתו והוראותיו הקדושות
בכל תחומי חיינו הפרטיים ,וכל שכן בהנהגת חיינו הציבוריים
כיהודים  -בכל מקום בעולם ובמיוחד בארץ ישראל:
זו סמכותו של משה רבינו שבדורנו אשר הוא המנהיג ,הנשיא,
המלך והנביא בדורנו  -הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.
על פיו ישק כל דבר בחיינו הפרטיים ובלשונו הק'" :יש רבי
בישראל ,ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע ,והרוצה ללכת לבטח
דרכו :במסחר ,בהנהגת הבית ,וכו'  -לא ירים את ידו מבלי לשאול
את פי הרבי" (אגרות קודש כרך ג' ,אגרת תמה).
ועל פיו צריכים להתנהל גם חיינו הציבוריים כיהודים  -בכל מקום
אׁשי גָ ִלּיֹות ֶׁש ְּב ָב ֶבל
"ר ֵ
בו אנו נמצאים  -כפי שפוסק הרמב"ם ָ
עֹומ ִדים וְ יֵ ׁש ָל ֶהן ִל ְרּדֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקֹום
ִּב ְמקֹום ֶמ ֶלְך ֶהן ְ
יהּודה"
וְ ָלדּון ֲע ֵל ֶיהן ֵּבין ָרצּו ֵּבין ֹלא ָרצּוֶׁ :שּנֶ ֱא ָמר "ֹלא-יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
אׁשי גָ ִלּיֹות ֶׁש ְּב ָב ֶבל" (הלכות סנהדרין ד ,י"ד).
ֵאּלּו ָר ֵ
במיוחד בהימצאנו בארץ ישראל ,שבחלק משטחה הוקמה לפני
כמה עשרות שנים "מדינה" המנוהלת על ידי יהודים  -כמובן
ופשוט שמדינה זו על ממשלתה וחוקיה  -חייבת להתנהל ולנהוג
לפי הוראותיו והדרכותיו של נשיא ומנהיג דורנו הרבי מלך המשיח
שליט"א ,בכל תחום ועניין ,קטן כגדול.
באופן כללי כמובן שרצונו ודעתו הק' (כפי שהובעה בפירוש
בכמה הזדמנויות שיצוטטו ויובאו בעז"ה במדור זה) שהמדינה
תהיה "מדינת הלכה"  -לא ח"ו "דמוקרטיה" אלא "תיאוקרטיה"
 דהיינו מדינה המתנהלת לכל פרטיה לפי התורה והמצוותובהתאם לשולחן ערוך ,כאשר ה"דמוקרטיה" היא אך ורק
בעניינים המסוימים שעפ"י תורה והלכה יש בהם מקום להכרעת
וחוות דעת הציבור ,באופן של "אחרי רבים להטות".
על יסוד ובסיס זה ,במשך עשרות שנות קיומה של המדינה  -זכינו
לאינספור הוראות והדרכות מהרבי מלך המשיח שליט"א לגבי
אופן הנהגתה וניהולה.
שפע אדיר של שיחות ,מכתבים ,יחידויות ,מענות ,חלוקות
דולרים והתייחסויות שונות שהוקדשו לדרך ההנהגה הרצויה
בכל התחומים  -ביטחון ,חינוך ,כלכלה ,תרבות ,משפטים,
מדיניות חוץ ,התיישבות וכו' וכו'.
מדור זה יוקדש לליקוט ,סקירה ,בירור וליבון בנושאים אלו.

.

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

ג' פרקים ליום
אז וגו’ .כל המצות ..ימי שנת החמה.
מצות עשה .א מצוה ראשונה" ..ובן אין לו".
מצות לא תעשה .א מצווה ..אלו הם ..בין עשה ובין לא תעשה.
וראיתי לחלק  ..בעזרת ש-די.
משוך וגו' ספר המדע .הל' יסודי התורה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

נפלאות עכשיו

מנחם מענדל ליפש

מספרת גברת לימור חדד מבאר שבע:
לפני כשנה וחצי ,בעלי ,פרץ ,החל להתלונן
על כאבי ראש שתקפו אותו במפתיע.
חשבנו שזו שפעת חולפת שלא תשאיר זכר
אחרי ימים או שבוע .אולם בפועל כעבור
מספר ימים חיינו השתנו באחת...
ביום לא בהיר אחד ,בעלי התמוטט לפתע
בבית ואיבד את ההכרה ...הוא פונה
בבהילות לבית הרפואה 'סורוקה' ,שם
איבחנו שהוא סובל מדלקת קרום המוח.
הרופאים הורו להשאיר אותו מורדם
ומונשם .בפיהם של הרופאים לא היו
בשורות של תקווה .הם כלל לא היו בטוחים
שהוא יצליח לשרוד את זה ,ואפילו אם הוא
כן יתעורר ,גם אז לא ידוע כמה יהיה הנזק
המוחי.
חיינו חשכו באחת .היינו המומים
ומבולבלים .צרה גדולה נחתה עלינו
במפתיע ואין ביכולתנו להושיע...
חלפו מספר ימים ועל דלת ביתנו דפקה
אחת השכנות ,חסידת חב"ד בשם רחל גוב-
ארי" .שמעתי על המקרה הנורא שאירע
לכם ,ואני חושבת שהדבר הטוב ביותר
שאתם יכולים לעשות עכשיו הוא לכתוב
לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
באמצעות אגרות הקודש ולבקש ממנו
ברכה!" .לא היה לי שמץ של מושג מה
הן 'אגרות הקודש' ,אבל גיסתי דחקה בי
לכתוב" ,זה משהו אדיר! את חייבת לנסות!"
וכך התיישבתי לכתוב מכתב מפורט.
ביקשתי מעומק הלב שבעלי יתעורר
ויחזור לחיים ,וכמו כן שאלתי אודות
עניין שהרופאים עצמם התלבטו בו :חלק
מהרופאים טענו שצריך לנסות מידי בוקר
להעיר את בעלי מתרדמתו ולעומתם היו
רופאים אחרים שטענו שזה יכול להזיק
ועדיף לחכות שהוא יתעורר מעצמו .גם על
כך כתבתי ושאלתי.
הכנסתי את המכתב באקראי בכרך ט' של
'אגרות הקודש' של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ושם בעמוד נז הופיעה התשובה.
הוכיתי בתדהמה :התשובה כולה עוסקת
בחשיבות שמירת בריאות הגוף של יהודי,
ואת המכתב הרבי מתחיל "למותר לעוררו
עוד הפעם על המצווה לשמור על בריאות
הגוף" .ראינו בזה גם תשובה ברורה שצריך
אכן לנסות לעוררו.
היינו מעודדים מהתשובה וציפינו לנס.
והנס אכן התרחש ...למחרת הוא התעורר!
היינו בשמחה ובהתרגשות גדולה .הוא
החל להבריא במהירות .תוך זמן קצר הוא
שוחרר ממחלקת טיפול נמרץ למחלקה
הנוירולוגית ,ואחרי ימים ספורים הוא
י"ח תמוז  -כ"ד תמוז
פרק אחד ליום
אז וגו’ .כל המצוות ..מה’ א-להי ישראל.
כל אלו החכמים ..בין ראשון בין אחרון.
ודברים הללו ..שנת החמה.
מצות עשה .מצוות א  -פג.
מצות עשה .מצוות פד  -קסו.
מצות עשה .מצוות קסז  -רמח.
מצוות לא תעשה .מצוות א  -קכב .

פרץ חדד' .תודה לבורא עולם'

למחרת בבוקר ,בדרכי
לצאת לבית הרפואה,
פגשתי ברחל ,השכנה
החב"דניקית .אמרתי
לה שבעלי שוב קרס
והוא מאושפז בבית
הרפואה .רחל הזדרזה
והלכה מעצמה לכתוב
שוב לרבי שליט"א
מלך המשיח ולבקש
עבורו ברכה.
שוחרר הביתה ,שבוע וחצי לאחר שהתעורר.
כבר חשבנו שהחלק הקשה מאחורינו .אולם
אחרי יומיים בבית ,בעלי קרס פעם נוספת
ואיבד את ההכרה .ושוב לטיפול נמרץ...
למחרת בבוקר ,בדרכי לצאת לבית הרפואה,
פגשתי ברחל ,השכנה החב"דניקית .אמרתי
לה שבעלי שוב קרס והוא מאושפז בבית
הרפואה .רחל הזדרזה והלכה מעצמה
לכתוב שוב לרבי שליט"א מלך המשיח
ולבקש עבורו ברכה .היא התקשרה אלי
נרגשת ואמרה שיש ברכה מפורשת
לרפואה .הרבי שליט"א מלך המשיח כתב
בסיום המכתב "בברכה לפורים בריא
ושמח" .היה זה שלושה שבועות לפני
פורים.
ואכן ,יומיים לפני פורים ,בעלי השתחרר
הביתה ,בריא לחלוטין ללא שום פגיעה
מוחית .הוא אפילו חזר למשרה מלאה
בעבודתו בתור מהנדס .מאז אנחנו שומרים
שבת ומקפידים על דיני טהרת המשפחה.
תודה לבורא עולם שנתן לנו את האפשרות
לזכות בניסים גלויים על ידי הרבי שליט"א
מלך המשיח!
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שלום מלשון שלימות
במילא לא באים מלכתחילה לעניין של היפך השלום ,ואדרבה
נהיה שלום ,ושלום מלשון שלימות ,יחד עם שלימות העם
הקשורה בשלימות התורה ומזה מגיע שלימות הארץ ,יחד עם
שכם ושומרון ,עם חברון ועם ירושלים העתיקה( .פורים תשל”ו)
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ג' בתמוז :עצרת גאולה ומשיח עולמית
עצרת גאולה ומשיח השנתית בארגון האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלמה ,הפכה מזמן לשם דבר.
מידי שנה ,בחג הגאולה ג' בתמוז או בסמיכות אליו,
מתקיימת העצרת בהשתתפות קהל ענק מכל הארץ
שמצביע ברגליו .ביום זה קהל החסידים ועם ישראל
מתחזקים באמונה בנצחיות חייו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ומקבלים החלטות טובות לזירוז התגלותו
המושלמת  -מה שהופך את העצרת למטען אנרגיה.
משבר הקורונה אתגר את מפיקי העצרת והניע אותם
לפתרונות יצירתיים .מתוך תובנה שדווקא בתקופה זו -
האירוע צריך להיות גדול יותר ,מאחד יותר וזה שיכריע
את הכף ויפעל את הגאולה האמיתית והשלימה ,הם
ניגשו למלאכה.
בהתאם לעמדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח הרואה
את הטכנולוגיה ככלי שרת שיש לנצלה באופן נכון
להבאת הגאולה ,הוחלט במשרדי האגודה על תכנית
מיוחדת בפורמט טלוויזיוני שתשודר מאולפן חדשות
מתקדם לכל העולם.

מיטב הטכנולוגיה בשירות המשיח
ביום חמישי ג' בתמוז בשעה  21:00עלה השידור לאוויר
כשהוא חושף הפקה איכותית ומושקעת .וויזואלית,
תוכנית וטכנולוגית שעושה שימוש בכלים המתקדמים
בתחום .עם תחילת השידור הראו כלי המעקב אלפי
צופים בו זמנית במדיות וברשתות החברתיות.
את התכנית פתח הרב יוסף יצחק לידר ,משפיע בכפר
חב"ד ,בקריאת פרק קי"ט פרקו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בתהלים לשנה זו ,והכרזת הקודש "יחי אדוננו"
בחיות האופיינית לו .אחריו פתחה התזמורת ,בניצוחו
של ישראלי'ק בש ,במחרוזת שירי גאולה ומשיח.
המצלמות התמקדו במנחה ,הרב יפתח לוזיה ,שהסביר
על מהותו של היום והזמין את הרב נועם הרפז ,משפיע

עצה והדרכה

מרטיטים ,ביניהם "צמאה לך נפשי" המפורסם.

ארץ ישראל לא למכירה!
הנושא הבא נפתח בקטעי ווידאו בסוגיית שלימות
הארץ ותכנית המאה המסוכנת ,המביאים את דעתו
הנחרצת של הרבי שליט"א מלך המשיח אודות הסכנה
שבמסירת חלקים מארץ ישראל.
באולפן התארח ראש מועצת יש"ע ובקעת הירדן מר דוד
אלחייני שתוקף את תכנית המאה ,אומר כן לריבונות אך
לא לחלוקת ארץ ישראל ,ומתפלא איך יתכן שישראל
מודה ומסכימה להכריז על מדינה פלסטינית .המנחה
הרב לוזיה מחדד ומזכיר שאפילו הדיבורים על מסירת
שטחים גורמים לסכנת חיים.
התזמורת הנפלאה מבצעת עוד מחרוזת ניגוני חב"ד,
והמנחה מזמין את מנהל בית חב"ד בפסטיבלים ,הרב
מיכאל קדלבורג ,לספר על אופי הבית חב"ד המיוחד
המגיע גם למקומות חשוכים ומבודדים .הוא מתאר את
הפעילות ומשתף בניסים ומופתים מהרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' שהיו מנת חלקם.

ראש מועצת יש"ע מר דוד אלחייני

ראש מועצת יש"ע מר דוד
אלחייני" :איך יתכן שישראל
מסכימה להכריז על מדינה
פלסטינית" .הרב לוזיה מחדד
ואומר שעצם הדיבורים
על מסירת שטחים גורמים
לסכנת חיים כפשוטו.
מהפך חיים בסיפור אישי
בישיבת חב"ד בירושלים ,לחזור על 'דבר מלכות' .הרב
הרפז כדרכו ,ביאר בטוב טעם את הקשר של מאורעות
הזמן ונגיף הקורונה עם תורת החסידות ומעלת ההשגחה
הפרטית המשתקפת במיוחד בג' בתמוז .הרב הוסיף כי
ביום זה על כל אחד להוסיף באמונה ובביטחון שאכן
הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים והנה הוא בא.
עם סיום דבריו ,שודר קטע וידיאו מדבריו המרתקים
של הרבי שליט"א מלך המשיח אודות חייו הנצחיים
ו'ניסיון הבן הנאמן' המחפש את אביו בכל דרך אפשרית.
בזה פצחה התזמורת בביצוע מדהים של ניגוני חב"ד

אחרון הנואמים היה הזמר והיוצר אריאל זילבר שחשף
את סיפורו האישי ,על המהפך בחייו ,מהפינוי בגוש
קטיף ועד שהתקרב לרבי שליט"א מלך המשיח .בסיום
סיפורו שר אריאל את שירו החדש 'הגאולה' ,שלווה על
המסך בקטעי עידוד של הרבי שליט"א מלך המשיח.
נכון להיום מספר הנחשפים לשידור החי והחוזר בשלל
המדיות הגיעו לכ 30,000-אלף צפיות .באגודה למען
הגאולה מסכמים בסיפוק את האירוע ,אך מבהירים :לא
מרפים עד ההתגלות המושלמת של הרבי שליט"א מלך
המשיח בגאולה הקרובה מיד ממש!

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עצות להתברך בילדים,
ומניעת חלומות רעים

התורה מצוה
לשמור על הוראות הרופאים

במענה למכתבו . .בו כותב עוד הפעם שעדיין לא נתברכו
בפרי הבטן .וכיון שכמה טיפולים חדשים חודשו בשנים
האחרונות ,מהנכון שיפנו עוד הפעם לרופא מומחה
במקצוע זה ,ולשאלו ביחוד להטפולים החדשים  . .במה
שכתב אודות החלומות  -צריך לבדוק המזוזות בדירתו
שבטח יש שם הדורש תקון ,וכן אשר זוגתו תחיה תשמור
על מנהג הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה
קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב ,ותעשה
כן גם בימות החול ביום שני וחמישי בבוקר  -מובן דכל זה
צריך להיות בלי נדר.

כבר כתבתי לו שצריך הוא להזהר יותר בשמירת בריאות
הגוף כפשוטו בגשמיות ובמילא צריך לשמור הוראת
הרופאים בזה ולא לעשות 'קונצים' בזה ,כי גם זה הוא חלק
מתורתנו הקדושה כמו שאר המצות ,וידוע פירוש רבינו
הזקן (נעתק בהיום יום ערב ראש השנה) אין לנו מושג כלל
עד כמה יקר אצל הקב"ה גופו של יהודי ,והמפורסמות אין
צריך ראיה .ומה שיש אומרים שהם מהדרים ומפני ההידור
אין נזהרים בבריאות הגוף ,הנה זהו היפך ההידור וכו'.
ויתנהג באופן הנ"ל והשם יתברך יתן לו בריאות נכונה הן
בגשמיות והן ברוחניות.

(אגרות קודש כרך י"ז עמוד קלה)

(אגרות קודש כרך ז עמוד שמט)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot.sg@gmail.com 050-422-9777 :

.

