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השופט ,היועץ
והנביא של כל אחד
אם חפצים יושבי המפרץ לכרות ברית אינטרסים עם ישראל ,עליהם לדעת מראש ובצורה
ברורה ביותר :הארץ שלנו היא! לכם אין שום שייכות להכתיב לנו כיצד להתנהל בה!

דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח בשבת פרשת
שופטים בשנת תנש"א ,לא הותירו ספק" :צריכים לפרסם
לכל אנשי הדור" .לפרסם ולהודיע על השופט ,היועץ
והנביא של דורנו הנותן הדרכות
לכל אחד ואחת בענינים
הפרטיים ,ונבואתו העיקרית
היא "הנה זה משיח בא".

הפחדות רופאים ,תחזיות עורכי דין או כלכלנים .גם אם
ההגיון האנושי אומר אחרת.

חדשות טובות

וכך גם בדברי נבואתו הכללים ,כמו לפני מלחמת ששת
המפרץ
מלחמת
הימים,
ואירועים אחרים כאשר עמד
והעביר מסר ברור של הרגעה
וביטחון ,ובניגוד לכל התחזיות
התברר שכך היה .כך גם בנושא
שלימות הארץ ,כאשר פעם אחר
פעם מתממשים דברי אזהרתו
הברורים כי עצם הדיבורים על
מסירת שטחים גורמים סכנה
מיידית למליוני יהודים ,אך
נתקלים בהתעלמות גסה של
היושבים בממשלה.

לפרסם שהנה זה משיח בא

מיד אחרי אותם דברים ,יזם
הרב יצחק שפרינגר פרסום
רחב בעיתוני ארה"ב עם
דבריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ונבואותיו האחרונות.
בהבלטה הודגשה הנבואה על
קריסת ברית המועצות ופירוק
הקומוניזם .אך בזמן מליונים
בקרוב :סיפוח מלא
נחשפים לפרסום ,נראה היה
צהלות השמחה שנשמעו
גבולות הארץ המובטחת מהקב"ה לאברהם
לפתע כי רוסיה חוזרת לאחור
אבינו ולבניו אחריו.
השבוע לאחר פרסום ההסכם
והנבואה כאילו לא רלוונטית
בין ישראל לאיחוד האמירויות,
חלילה .בדיוק באותם ימים
צריכות להדליק נורת אזהרה .אכן יש ברכה בעצם הקולות
פרץ ניסיון הפיכה ,הצבא יצא לרחובות ואנשי המפלגה
שנשמעו בעולם הערבי הרואים בפלסטינים נטל וביושבי
תפסו מחדש את השלטון .אנדרלמוסיה פשטה ,שגרירי
רמאללה מחבלים ,אך צריך להיות קו אדום ברור לכל
המדינות נחפזו לשדה התעופה להמלט ,וגם השלוחים של
ניהול משא-ומתן :אין לכם שום שייכות לארץ ישראל,
הרבי שליט"א מלך המשיח פנו אליו ושאלו כיצד לנהוג
אתם לעולם לא תקבעו ותגידו לנו כיצד לנהוג במתנה
והאם לעזוב .התשובה המיידית הייתה שאין מה לדאוג ,יש
שקיבלנו מהקב"ה .הדברים צריכים להשמע כמובן ,גם מול
להישאר .בתוך ימים ספורים נכשל ניסיון ההפיכה ,ורוסיה
ממשלת ארה"ב.
שוחררה סופית מהקומוניזם.

הצהרה ברורה

לראות את הברכה
כל מי שפנה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת עצה
וברכה ,נוכח לראות במו עיניו את התממשות נבואותיו.
לא פעם נראה כי הברכה  -אז וגם כיום באמצעות אגרות
הקודש  -עומדת בסתירה להגיון או להנחיות הגורמים
המקצועיים .אלא שתמיד בסוף מתברר שדווקא הציות
להוראותיו והדרכותיו של
הנביא ,מביאים את הברכה
וההצלחה .גם אל מול

אם חפצים יושבי המפרץ לכרות ברית אינטרסים עם
ישראל ,עליהם לדעת מראש ובצורה הברורה ביותר :הארץ
שלנו היא! אתם לא תכתיבו לנו כיצד להתנהל בה! עם זאת
 חשוב לברך ולהודות על שלילת רעיון ה'סיפוח' ההרסנישעמד לתת בפועל לערבים  70%מיהודה ושומרון .כעת
זו ההזדמנות לצאת בגאון עם תוכנית מתקנת במסגרתה
יתחברו כל חלקי ארץ ישראל באופן רשמי ,כהכנה לקבלת
הארץ המובטחת "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת",
בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

'מטה לימוד הדבר מלכות' יוצא במבצע
ללימוד שיחת הדבר מלכות  -שבת
פרשת שופטים תנש"א ופרסום נבואת
הגאולה .בין המשתתפים יוגרל כרטיס
טיסה לרבי שליט"א מלך המשיח.
לפרטים( +1234-405-0770 :וואצאפ)
או בקישורbit.ly/shoftim5780 :

קרן מעשרות  -חב"ד
ארגון 'יפוצו מעיינותיך' מפעיל קרן
להפרשת תרומות ומעשרות .באמצעות
החברות בקרן ,יכולים המנויים לקנות
ירקות בכל מקום ,לעשר ולחלל בעצמם
באופן מהודר .מעטפה מיוחדת עם הנחיות
מפורטות ומגנט מהודר ,נשלחת לכל
הנרשמים .לפרטים נוספים ולרכישת מנוי
לקרן המעשרות חב"ד bit.ly/maaser :או
במספר.079-5036-360 :

אולפנת 'בית שרה' איתמר
ביישוב איתמר שבהרי השומרון ,הוקמה
בשנים האחרונות אולפנה לנערות שלא
מצאו את מקומן במסגרות הרגילות .כעת
לקראת שנת הלימודים הקרובה ,המקום -
בהנהלת הרב דוד שניאורסון  -מרחיב את
פעילותו ויוצא בקמפיין התרמה לאולפנה
שהוקמה לעילוי נשמת משפחת פוגל הי"ד.
לפרטים ותרומות.058-638-7708 :

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

המשיח  -הראש והלב של עם ישראל
אחת המצוות בפרשת השבוע היא מצוות מינוי מלך על
עם ישראל ׂ" -שֹום ָּת ִש ׂים ָע ֶליָך ֶמ ֶלְך".

לעומת זאת המוח נמצא מעל כל האיברים כי למרות
שהוא מנהיג את חלקי הגוף הוא 'מנותק' מהם כמציאות
עצמאית נוספת ולכן אין בו תנועה.

המלך אינו ממלא תפקיד טכני בלבד .הרמב"ם מכנה את
המלך "לב כל קהל ישראל" ,וההסבר הפשוט לכך הוא
שכמו שהגוף מקבל את חיותו מהלב ,כך העם מקבל את
כל חיותו מהלב – המלך.

ולכן נקרא המלך לב דווקא ,כי המלך משלב בתוכו את
שתי התכונות הללו של ה'לב' :מצד אחד הוא בתנועה
מתמדת לנהל את המדינה והעם ,ומצד שני את כל
צרכיו הוא מקבל מהעם – פרט שמשדר מעין חולשה
ו"תלות" באחרים.

אבל ,כאשר מביטים לעומק יותר נשאלת השאלה :נכון
שהלב מספק חיות לגוף ,אבל ה'מנהיג' של הגוף הוא
הרי הראש ,ואם כן למה משווים את המלך ללב?

משה רבינו – המנהיג הדגול
בכל הזמנים – שילב בתוכו
את שתי התפקידים יחד ,גם
"נשיא" וגם "מלך" ,גם "מוח"
וגם "לב" ,ודאג לרוחניות
ולגשמיות של עם ישראל

השאלה מתעצמת וגדלה נוכח העובדה שבכמה ספרי
קודש מקבל ה"נשיא" (שדרגתו נמוכה מהמלך) את
התואר "ראש" – "נשיא הדור הוא ראש הדור" (כך גם
ראשי התיבות של רב"י  -ראש בני ישראל) ,וכיצד ייתכן
שהמלך – שהוא גדול מהנשיא ,נחשב רק לב?

מי צריך את מי?
כדי להבין זאת יש להקדים שאלה נוספת בדמותו של
המלך – במערכת היחסים שבין המלך והעם ,קיימת
עובדה בעלת ניגוד הפכים:

זו הסיבה שהמלך נקרא "לב כל קהל ישראל":
מההבדלים שבין המוח שבראש לבין הלב – שהלב הוא
האיבר הכי רך וחלש בגוף ומצד שני הוא נמצא בתנועה
תמידית ,ולעומתו במוח אין נראית כלל תנועה.

על העם מוטל לספק למלך את כל צרכיו .דבר זה מוכיח
– מצד אחד – את עוצמתו וכוחו של המלך שיכול ליטול
מהעם את כל רכושם ולעשות איתו כרצונו; מצד שני זה
מצביע על חולשתו של המלך שהוא וכל צרכיו תלויים
בעם.

לב כל קהל ישראל
שתי התכונות שבלב כרוכות זו בזו ,כי כל מציאותו
של הלב היא תנועה מתמדת להחיות את הגוף ,ולכן
הוא איבר חלש כי אין לו מציאות עצמאית משלו וכל
מציאותו היא בשביל האברים האחרים.

אלא שזה עצמו ההסבר לכך :תפקידו של המלך הוא
לשרת את העם ,ולכן כל מציאותו של המלך תלויה בעם
ולפיכך הוא מקבל מהם את הכל.

ניצוצות של גאולה
שום תשים עליך מלך

(שופטים יז ,טו)

(דרך מצוותיך ,מצות מינוי מלך)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

משה רבינו – המנהיג הדגול של עם ישראל בכל הזמנים
– שילב בתוכו את שתי התפקידים יחד ,גם "נשיא" וגם
"מלך" ,גם "מוח" וגם "לב" .משה רבינו היה מנהיג
אמיתי שדאג גם לתורה של בני ישראל ולאידך גם
לעניינים הגשמיים כלחם ומים.
כך גם נאמר עלס המלך המשיח שהוא גם "מלך" –
מלכותו תהיה בשלימות הכי גדולה ,וגם "רב" – שהוא
ילמד תורה את העם כולו כולל האבות הקדושים ומשה
רבינו שיקומו לתחיה – תיכף ומייד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק ד' עמוד )1087

דבר מלך

ויספת לך עוד שלוש ערים

(שופטים יט ח-ט)

לקבל את הוראות הנביא

מצד הסברא ,לא יצטרכו לערי מקלט לעתיד לבוא ,כי רק
שלום ואמת וטוב יהיה בימי המלך שאנו מקווים לו שיבוא
במהרה בימינו .רק גזירת הכתוב היא לעשות המצווה
הזאת ,וגזירת הכתוב גם כן שיהיה סך הכול תשעה ערים.

בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה
ובפרט בזמן האחרון ,הרגעים האחרונים
של הגלות  -שצריכה להיות עבודה
בהתאם  . .למצב הגאולה:

(מנחת חינוך)

לפרסם אצל עצמו ואצל כל אלו שאליהם
אפשר להגיע  -שצריכים לקבל על עצמם
(ביתר חוזק) את ההוראות והעצות של
ה"שופטיך" וה"יועציך" שבדורנו – "מאן
מלכי רבנן" בכלל ,ובפרט נשיא דורנו -
הבא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו
 שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו,וכציווי התורה" :נביא אקים להם".

ויספת לך עוד שלוש ערים

(שופטים יט ח-ט)

ערי מקלט אלו יהיו בשביל הורג נפש בשגגה לפני הגאולה
– בזמן הזה ,ובהיותו אז בארצות הקיני קניזי וקדמוני ,הוא
(ליקוטי שיחות כרך כ"ד)
יצטרך לגלות לעיר מקלט.

• הגליון מוקדש לזכות ר' רועי אברהם ומרת אלינה שבתוב ,לרגל הכנס בנם דובער אלכסנדר שי' בבריתו של אאע"ה ,כ' מנחם אב תש"פ •

לפי שעון קיץ

זו הסיבה שהמלך מכונה דווקא לב .אבל דווקא הנשיא
– ראש הסנהדרין והחכם בתורה – מכונה 'ראש' ,כי
תפקידו הוא להורות את דרך התורה לבני ישראל
ובמקרי הצורך לקבוע פסקי דינים ולשפוט .לשם
כך צריך הנשיא להיות "מנותק" ומרומם מעל העם –
בדוגמת ה"ראש".

הרב מנחם כהן

שרש ענין המכוון במינוי המלך הוא :שבו ועל ידו יהיו
הישראל בטילים לה' .כי כל ישראל צריכים להיות בטילים
למלך וסרים למשמעתו בכל אשר יגזור ,כמו שאמר
שמואל "וזה יהיה משפט המלך" ,והנה המלך בעצמו בטל
לאלקות וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום "אם לא
שויתי ודוממתי" ,דהיינו ,שנגע הביטול לה' כל כך בלבבו,
עד שגם בגשמיות לא היה יכול להרים עיניו ולהגביה לבו
בבחינת יש ודבר מה ,אלא היה כמו בחינת דומם שאין
לו תנועה .וזאת היא עבודת המלך תמיד ,להיות בו ועל
ידו הנבראים בטילים לה' ,על ידי שהוא בטל לה' ,והם
בטילים אצלו.

הדלקת נרות
יציאת השבת

לב שהוא גם מוח

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:40
19:53

18:56
19:55

18:48
19:56

18:57
19:55

19:27
20:26

הפטרה" :אנכי אנכי  . .א-לקי ישראל" (ישעיהו נא ,יב-נב ,יב)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

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

פרקי אבות :פרק א' (בחו"ל ו')

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

(דבר מלכות פרשת שופטים ה'תנש"א)

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 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילsubscribers.sg@gmail.com :

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 :

הראש והממשלה

משיח פרידמן

נפלאות עכשיו

נעלם .בבת אחת.

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

רק המשיח
יביא גאולה!

חלק שני מראיון עם הרבי שליט"א
מלך המשיח בעיתון 'הבוקר' ,תשי"ח
"עד שיבוא משיח
צדקנו"  -אמר האדמו"ר
בקול בוטח והחלטי
 "אין כל הבדל ביןקיבוץ-היהודים הנמצא
בברוקלין ובין קיבוץ-
היהודים הנמצא בארץ
ישראל .מה שאתה
מכנה בשם "מדינת
ישראל"  -הרי הוא
צילום הכתבה מתוך עיתון 'הבוקר'
קיבוץ שיש להם יותר
אוטונומיה מאשר יש לקיבוץ היהודי הנמצא בברוקלין ,אשר לו-
עצמו יש יותר אוטונומיה מאשר יש ליהודי הנמצא ברוסיה .מדינת
ישראל הריהי ,איפוא גם כן גלות"...
לא יכולתי להבליג ופניתי אל האדמו"ר בשאלה :וכי באמת אפשר
לומר שהמדינה הריהי גלות ,והאם אין לראות בהקמתה  -אתחלתא
דגאולה?...
והאדמו"ר משיב ללא היסוס" :אין לראות בהקמת המדינה אתחלתא
דגאולה ,כי המשיח טרם בא .כאשר שיניתם בשנת תש"ח את השם
"ארץ ישראל" ל"מדינת ישראל" או "ישראל"  -שללתם מעם-ישראל
את השם שנכתב בתורה .קבעתם את "מדינת ישראל" החילונית -
בניגוד ל"ארץ ישראל" הקדושה .בתש"ח נעשה פשע (!  -מ.פ ).נגד
עם ישראל ,בזאת שלקחו את דפוסי החיים והממשל של הנוצרים
וסיגלו אותם לעצמם .הם הביאו גלות לתל-אביב וירושלים וטענו
שזוהי חירות וזוהי עצמאות .במקום לנהוג לפי משפט התורה
 השאירו את החוקה הבריטית ,וחזרה הדרישה של "נהיה ככלהגויים"...
"הרב"  -אמרתי לאיש שיחי " -אלפי שנים אמרו יהודים "ותחזינה
עינינו בשובך לציון ברחמים" ,ואמרו עוד" :לשנה הבאה בירושלים
הבנויה"  -מדוע יוסיפו לומר זאת מרחוק ,כאשר ציון וירושלים הן
שלנו?" "ציון וירושלים אינן שלנו"  -השיב האדמו"ר " -צורת החיים
חילונית לחלוטין .אין זה ציון אשר לה השתוקקנו .יש חילול שבת
בפרהסיה ,חזיר וגיוס-בנות לצבא .אין זו מדינה לפי רוח היהדות"...
"הרב! מדוע אינך עולה ארצה?"
"אם כן" ,שאלתי " -מדוע נמצאים כמה מנהיגים רבי-השפעה בגולה,
שעה שהיו יכולים לעלות ארצה ולהשפיע על הלך-החיים שם?"
"כוונתך בוודאי אליי"  -השיב לי האדמו"ר בשאלה ,בהבינו את
הכוונה" .כן ,הרב ,מדוע אינך עולה ארצה? מדוע אינך משפיע על
רבבות חסידיך לעלות ארצה ,לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל;
להתיישב בארץ ולנסות להשפיע בכל אותם הדברים שהוזכרו
לעיל?"

.

תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח והמשך הראיון המרתק  -יפורסם
בשבועות הבאים בעז"ה.

יש בעיות ויש בעיות .יש בעיות קטנות
ושוליות ,עליהם ינידו אנשים עפעף ויאמרו
"שאלו יהיו הצרות שלנו" ,ויש קשיים
רציניים ,מולם אדם חש קטן וחסר אונים,
נטול כוחות וחסר תקווה ,המוצא היחיד הוא
להרים עיניים לשמים .כזו היתה הרגשתו של
דוד ,יהודי מבוגר מחולון ,כשיצא מביקור
אצל הרופא .זו לא הפעם הראשונה שהוא
שומע את הבשורה הזו ,גם לא השניה ,תמיד
היה חזק ,תמיד התגבר ,אבל עכשיו ...עכשיו
הוא חש שזה יותר חזק ממנו.
חייו של דוד היו מלאי תלאות .כאילו לא
די בכך ,גילו לפני מספר שנים גידול ממאיר
בגופו" .המחלה הידועה" .דוד נאלץ לעבור
טיפולים קשים ומתישים ששאבו ממנו
כוחות פיזיים ונפשיים עצומים .תקופה
ממושכת ארכו הטיפולים עד שסוף סוף
בישרו לו הרופאים כי הוא התגבר סופית
על המחלה ויכול להמשיך את חייו כאחד
האדם .דוד וכל משפחתו שמחו שמחה
גדולה ,אך היא לא ארכה זמן רב .המחלה
חזרה ,התפרצה בגופו בשנית ועשתה בו
שמות .שוב טיפולים ארוכים ומתישים ,שוב
גיוס כוחות אדירים פיזיים ונפשיים שדוד לא
ידע שהם קיימים בו ושוב להתעקש ולהאחז
באומץ בפתיל החיים .והוא ניצח .ברוך
השם ,גם בפעם השנית גבר דוד על המחלה.
אבל כשהוא נכנס בשלישית בדלתות
המחלקה האונקולוגית ,ברכיו רעדו .כמה
עוד יוכל להלחם?! בדיקות .דגימות .כאבים.
הפנים החמורות של הרופאים שוב הביטו
בו והוא הרגיש שעולמו חרב עליו .האבחנה
הייתה ברורה :המחלה התפרצה בגופך .שוב,
בפעם השלישית...
הרופאים היו פסימיים לגבי סיכוייו להחלים.
גם דוד עצמו כבר חש נטול כוחות וחסר
מוטיבציה למלחמה.
בתו של דוד ,אלינור בוחניק ,עשתה כל
מאמץ כדי להרבות בזכויות לרפואת אביה.
היא החליטה לבקש מ 40-נשים שיתפללו
עליו באופן קבע ויקיימו את מצות הפרשת
חלה לזכותו .במקביל היא פנתה לשכנתה
החב"דניקית ,גב' אפרת קנטור ,לבקש
שתצטרף לתפילות .גברת קנטור הציעה לה
לפנות לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
אגרות הקודש ולבקש ברכה עבורו.
עוד באותו ערב ,כ"ב סיוון ,כתבה עבורה
הגברת קנטור בקשה לברכה ,לרפואה שלמה
בקרוב ממש.
תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח התקבלה

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

ג' פרקים ליום
הל' שבת .פרק יח-כ.
פרק כא-כג.
פרק כד-כו.
פרק כז-כט.
פרק ל .הל' עירובין ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

מענדי ליפש

א'  -ז' אלול
פרק אחד ליום
הל' עבודת כוכבים .פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
הל' תשובה .פרק א.

המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

הברכה המפורשת
לבריאות נכונה,
הפיחה חיים באלינור
ובני המשפחה
והעניקה בטחון וציפיה
שהנס בוא יבוא.
באגרות קודש כרך ו עמוד ריח-ריט:
"בברכה שיבשר בקרוב בשורה טובה בכל
הנ"ל  . .בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל
בני ביתו שיחיו ברוחניות ובגשמיות גם יחד.
נ.ב .מוסגר-פה הרשימה שהוצאה לאור לימי
הגאולה והסגולה י"ב י"ג תמוז שעברו ובטח
יזכה בה את הרבים".
הברכה הייתה מפורשת  -לבריאות נכונה
לדוד ולבני ביתו .היא הפיחה חיים באלינור
ובני המשפחה והעניקה בטחון וציפיה שהנס
בוא יבוא.
במכתב גם הוסבר שלכל איבר בגוף האדם
יש מצווה המתאימה לו ,רמ"ח [' ]248מצוות
עשה' מכוונים כנגד רמ"ח איברים ,ושס"ה
[' ]365מצוות לא תעשה' מכוונים כנגד
שס"ה גידים .וכאשר מתחזקים במצוות
וברוחניות – הגוף הגשמי מבריא ומתחזק
באופן שהמחלה נמנעת מראש.
דוד קיבל על עצמו החלטה טובה ללמוד
שיעור בגמרא ואלינור החלה להשתתף
בשיעורי חסידות לרפואתו.
בהשגחה פרטית ,נקבעה בדיקת  .C.Tבמרכז
הרפואי תל השומר לאבחון המצב המדוייק
של הגידול  -בדיוק ליום ראשון י"ב תמוז חג
הגאולה ,התאריך המיוחד שהוזכר במכתב.

.

מול תוצאות הבדיקה עמדו הרופאים פעורי
פה ולתדהמתם לא היה גבול :הגידול נעלם.
לחלוטין!

השטחים מוסיפים בהגנת היהודים
 ...הקב"ה עזר שהמצב הוא שכל השטחים שלקחו לפני שש
שנים  -כולם הוסיפו בהגנה על כל היהודים הנמצאים ב"ארץ
אשר גו' עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".
(כ"ף מנחם-אב תשל"ו)
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

שרשרת של סרטונים לגאולה
"בין המכתבים שקיבלתי לאחרונה ,נתקבל מכתב מאשה
אחת ,מפוחדת ומבוהלת .מה קרה? קבלתי מכתב –
מספרת האשה במכתבה – שבסיומו דורש כותב המכתב
לעשות עשר העתקות ולשלוח אותן לעשרה אנשים,
וממשיך ,שבזכות זה תקבל שכר ,ואם לא תשלח – אז
אוי ואבוי מה שיקרה לה ...תוכן המכתב מלא שטויות,
כותב המכתב אינו חותם את שמו ,והיא איננה יודעת
מהיכן השיג את הכתובת שלה .בכל אופן – היא שואלת
– מכיוון שקיבלה 'איום' כזה ,האם כדאי לה לשלוח
עשרה עותקים של המכתב ליתר ביטחון".
את הדברים הללו סיפר הרבי שליט"א מלך המשיח
לפני כ 35-שנה ,ובהמשך גילה מה ענה לאותה אישה –
שתקרע את המכתב ,ושאין לה סיבה לחשוש .לאחר מכן
שיתף את הקהל בהוראת הנלמדת בעקבות המקרה:
"אינני מכיר את האישה וגם היא לא מכירה אותי ,ואם
כן ,מדוע מאורע כזה הגיע לידיעתי?! הבנתי שהכוונה
היא כדי לנצל עניין זה לקדושה".
בהתאם לכך קרא הרבי שליט"א מלך המשיח להשתמש
בשיטה ,אך כמובן ,באופן חיובי – שכל אחד יכתוב
מכתב ובו מקורות אודות הציפייה והדרישה לגאולה,
ישלח לעשרה יהודים ויבקש שכל אחד ישלח גם הוא
לעשרה יהודים ,וכן הלאה.

סרטון במקום מכתב
הדברים הללו הם שהובילו את הת' מנחם מענדל כהן,
בחור צעיר בן  14בסך הכל ,ליצור את סדרת הסרטונים
'גאולה' ,שזכתה בשבועות האחרונים לאלפי שיתופים
ברשת .לפני כשנה הוא נחשף לדברים ,והחליט ליישם
את הרעיון ,רק בהבדל אחד – במקום לשלוח את המסר
באמצעות מכתב ,אפשר לעשות זאת דרך סרטון שיופץ
במהירות באמצעות השיתופים במדיה.

עצה והדרכה

במהלך הצילומים לסדרה "הגאולה"

בסיום הסדרה נראה מנחם
מענדל כהן עצמו כשהוא
מסביר את עיקרון "אין
מלך ללא עם" ,האומר שעל
העם לקבל את מלכותו של
המלך ,כדי שימלוך בפועל.
בשלב ראשון ,הוא פנה לבמאי שניאור אנטבי מחברת
ההפקות 'שינובי-מדיה' וביקש ממנו ליטול על עצמו
את הפרויקט .אנטבי נענה לאתגר ,והוא החל במלאכת
כתיבת התוכן וההפקה .במהלך העבודה התברר
כי סרטון אחד יהיה קצר מידי עבור העברת התוכן
המבוקש ,וכך נולדה סדרה בת ארבעה סרטונים.

לדרוש משיח
"במרכז המסר אותו רציתי להעביר" ,מספר כהן,
"עומדים שתי המקורות אותם ביקש הרבי שליט"א מלך
המשיח לפרסם .האחד הוא שאפילו רק בזכות הציפיה

 12שעות של צילומים ועבודה של  15איש בהפקה
שעלותה עשרות אלפי שקלים ,הניבו את התוצאה.
ארבעת הסרטונים ,בכיכובם של דוד גודיק וגיא מסיקה,
שוחררו לציבור במשך כשבועיים ,בהפרש של ארבעה
ימים בין האחד לשני 600 .איש נרשמו מראש לקבל
את הסרטונים ,שכל אחד מארבעתם הגיע ל60,000-
שיתופים.

המלוכה תלויה בעם
"כדי לדרבן את הציבור להצטרף ליוזמה ,פרסמנו כי כל
מי שיעביר את הסרטון לעשרה אנשים לפחות ,ישתתף
בהגרלה על דולר לברכה והצלחה שהתקבל מהרבי
שליט"א מלך המשיח" ,מספר כהן.
אביו ,הרב נדב כהן ,שמפיץ באופן קבוע שיעורי חסידות
לקהלים רחבים באמצעות הרשתות החברתיות ,סייע
בכך שרתם את תשתית פרסום השיעורים לצורך הפצת
הסרטונים.
בסיום הסדרה נראה הת' מנחם מענדל כהן עצמו
כשהוא מסביר את עיקרון "אין מלך ללא עם" ,האומר
שעל העם לקבל את מלכותו של המלך ,כדי שימלוך
בפועל .עיקרון זה נמצא כבר בתנ"ך לגבי דוד המלך
ושלמה בנו ,והוא תקף גם ובמיוחד לגבי מלך המשיח.
"אנחנו צריכים להמליך אותו כדי לתת לו את הכוח
לגאול אותנו" ,אומר כהן ומסיים" :אז בואו נכריז ביחד –
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

מדברי נשיא הדור הרבי שליט"א ,משיח צדקנו

החשבון של הבורא

את הזכות ואת השכר של הזכיות שיש ליהודי.

בחודש הרחמים – אלול  -גם הקב"ה עושה חשבון מכל
הדברים הטובים שבני ישראל עשו במשך חודשי השנה
שעברו (מהמעשים הלא טובים לא עושים חשבון ,כי יהודים
הרי ודאי יעשו תשובה ,במילא המעשים הלא טובים ר"ל
ימחקו ולא ישאר מהם שום רושם) אבל המעשים הטובים
הנשארים לנצח ,הרי תיכף מראש חודש אלול ,עושים מהם
חשבון,
והקב"ה שהוא הרי תכלית הטוב ,עושה הוא את החשבון
בעין יפה ,והוא מוכן לתת עבור כך לכל היהודים מידו
המלאה הקדושה הפתוחה והרחבה ,הכל בהמצטרך להם,
ובודאי ליהודים הלוקחים על עצמם החלטות טובות על
השנה הבאה ,לוקח הקב"ה גם את זה בחשבון ,וזה מגדיל

נא לשמור על קדושת הגליון

לגאולה זכאים בני ישראל להיגאל ,כפי שאמר החיד"א
(רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,פוסק הלכה ומקובל שחי
לפני כ 220-שנה) ,והשני הוא אודות ההכרח לדרוש את
ביאת משיח והגאולה ,כדברי הרד"ק (רבי יוסף קמחי,
מגדולי פרשני התורה ,חי לפני כ 800-שנה)".

(תרגום מאגרות קודש כרך ד עמוד תסה)

עצבות?!
מובן גודל הפליאה לקרוא את תחילת מכתבו ,אודות עצבות
ומצב רוח לא טוב ,שודאי ידוע לו המבואר בהרבה ספרים
הקדושים ובפרט בתורת החסידות ,שיש להרחיק עצבות
לגמרי ,ובעצם דעת לנבון נקל ,שאם בתחלת היום אומרים
ברכות השחר ,ועוד לפני זה מודה אני לפניך ,שכוונתו גם
לפירוש המילולי הפשוט של המילה ,הרי זה חייב לגרום
שמחה גדולה ,ולא חס ושלום להיפך מהמודה אני ,וודאי -
עבורו מיותר להאריך בזה.
(תרגום מאגרות קודש כרך כ עמוד שכג)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

.

