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הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת לך לך

1316

י"ב מר-חשוון תשפ"א ()30.10.2020

רשות חירום
לצדקה וחסד

תחושת חירום אמיתית צריכה לצאת בקריאה להצלת נפשות ומשפחות בישראל שהגיעו לקריסה כלכלית
בעקבות המשבר של החודשים האחרונים .יש להרבות בנתינת הצדקה "שמקרבת את הגאולה"
מנשוא .כמעט כמו אותו סוס ,רבים חשים כי אפילו גרגיר
החיטה הבודד כבר לא זמין לאכילה כתמול שלשום .כל
מי שחלף בשבועות האחרונים במרכזי הערים גילה שלטי
"למכירה" צצים כפטריות אחרי
הגשם בפתחי החנויות הנסגרות
זו אחר זו .הנתונים הרשמיים
של מבקשי העבודה ומקבלי
דמי האבטלה מרקיעים שחקים
ומספר הפונים לקבלת עזרה
וסיוע למזון ,פשוטו כמשמעו -
שיהיה מה להניח על השולחן -
רק גדל והולך.

מעשיה ידועה מספרת על אותו איכר ,שמאזן ההוצאות
וההכנסות שלו נטה מטה ,בעקבות מזונות סוסו שמשכו
ממנו סכום נכבד .מאחר ומדובר היה בתקופת צמצום בכל
הוצאות המשק ,החליט מיודענו
כי גם על הסוס לשאת בנטל
ומעתה יש להפחית מעט ממזונו
בכל יום .לאחר כמה ימים,
משלא נרשם שינוי בתפוקתו
של הסוס ,החליט האיכר שאם
כך ,סביר להניח שהסוס אכל
הרבה מידי לחינם ,ומעתה
אפשר להפחית עוד במזונו .וכך
מידי שבוע הצטמצם המספוא
המצב אליו נקלענו ,צריך
המוגש ,עד שכל ה'ארוחה'
להדיר שינה מעיני כל מקבלי
הסתכמה בגרגיר חיטה אחד
ההחלטות ,מרמת הפעיל
בלבד .החיסכון הבא ,כשחיפש
לצדקה
הדולרים
שטרות
חלוקת
החברתי בשכונה ועד לדרגים
האיכר להפחית עוד ,היה 'יום
מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח
הגבוהים ביותר .תוכנית חירום
אוכלים ,יום לא' .ביום הראשון
(בתמונה :בסיום יחידות כללית ,חודש תשרי)
אמיתית להצלת נפשות בישראל
זה עבד ,אך למחרת ..האוכל
חייבת לצאת לדרך ,מתוך שינוי
נחסך סופית ,הסוס התפגר" .לא
והיפוך המגמה ומתן עזרה מתוך שמירת כבוד הבריות.
יאומן ,חשב לעצמו האיכר ,בשביל גרגיר חיטה אחד הסוס
המפונק התפגר והלך"...

להציל נפשות בישראל
סיפור נאה ,אך הנמשל המדבר על המצב כיום ,קצת פחות
נעים .מזה תקופה של שנים ארוכות שגזירות כלכליות
שונות ניחתות על גב הציבור המתקשה לעמוד בנטל
ההוצאות .יהודים כמו יהודים ,תמיד שרדו .למרות הכל,
רובו של העם הצליח לשרוד את המשוכות הכלכליות
ו'להתגלגל'  -השוליים אמנם קרסו ונאלצו להעזר בתמיכה
ומזון לקראת החגים  -אך המצב לא היה נורא ואיום אצל
רוב הציבור.
אך המשבר הכלכלי הכבד המשתולל בחודשים האחרונים
 בעקבות החלטות משרדהבריאות  -מביא עוד ועוד
למשבר הומניטרי גדול

מקרבת את הגאולה

אם בשעת משבר גדול המתחולל ,נפתחים מוקדי חירום
להצלת התושבים ורבים מתגייסים בשלל יוזמות כדי
להציל חיים באופן כזה או אחר ,הרי הצבעה על המתחולל
כיום ברחובות ישראל אמורה להיות קריאת השכמה לגיוס
המוני של נתינת צדקה וחסד.
ברמה האישית ,ידועה הוראת התורה לנתינת מעשר
( )10%מכלל ההכנסות של כל אחד ,ואף להרבות ולתת
חומש ( )20%לצדקה ולמוסדות החסד .על כל אחד
להוסיף ולהרבות בנתינת הצדקה ולהרבות בזה אף מעבר
למתחייב .כך בוודאי נזרז את הפתרון האמיתי לכל בעיות
העולם כנאמר "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה",
כשהשפע יהיה לכל ישראל וכולם יהיו עשירים ברוחניות
ובגשמיות כפשוטו ממש ,בהתגלותו המיידית של הרבי
שליט"א מלך המשיח בפועל ממש.

חדשות טובות
מבצע דבר מלכות
מבצע לחיזוק לימוד שיחות ה'דבר מלכות'
עם חברותא נפתח בימים אלו ,במסגרתו
יוגרל כרטיס טיסה לניו יורק לרבי שליט"א
מלך המשיח לקראת ה' טבת  -דידן
נצח  -ה'תשפ"א! לפרטים והצטרפות
למבצע  -שלחו עכשיו את שמכם למספר
.)WhatsApp( 058-5756-770

תפארת איש
יצא לאור ספר חדש על הגאון החסיד
וחבר בית הדין של שכונת המלך 'קראון
הייטס' הרב אהרן יעקב שווי .רבים זוכרים
את התמסרותו המיוחדת לציבור וליחידים,
ובמיוחד את עידודו ותמיכתו בפרסום
בשורת הגאולה .בספר  486עמודים ,והוא
כולל סיפורים רבים בפרסום ראשון .ניתן
להשיגו ב'חיש'.03-9600-770 :

קידוש לבנה
על פי הוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,השתתפו השבוע החל ממוצאי
שבת ,המונים באירועי ברכת הלבנה
ברחובה של עיר ומתוך פרסום נרחב.
בחלק ניכר מהאירועים התלוו לאירוע כלי
זמר וריקודים ,על מנת להוסיף בשמחה.
שלוחים רבים מציינים את ההתעוררות
שנרשמה להשתתפות באירועים ,במיוחד
בשנה זו.

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

לדמותו של היהודי הראשון
אודות אברהם אבינו ,כי "מעשה אבות ,סימן לבנים":

פרשת השבוע נפתחת בדברי הקדוש ברוך הוא אל
אברהם אבינו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך".

יש הגיון מסוים האומר שבכדי לקרב יהודי לקיום
התורה והמצוות צריך קודם כל ללמד אותו מידע
בסיסי על המשמעות של קיום התורה והמצוות ,על
הקדוש ברוך הוא ועל הקשר של כל יהודי איתו ,ורק
אחרי שיודעים את כל זה אפשר לגשת לקיום המצוות
בגשמיות ,בפועל ממש.

סיפור זה הוא הסיפור הראשון בתורה אודות אברהם
אבינו ,וצריך להבין :הרי כבר הרבה לפני שאברהם
אבינו קיבל את ההוראה "לך לך" הוא כבר "הכיר את
בוראו" ,הפיץ ופרסם בעולם שיש אלוקים אחד ולו ראוי
לעבוד ,ועד שכמעט מסר את נפשו באור כשדים כאשר
רצו לשרפו באש בגלל אמונתו ,ואם כן מדוע התורה
"מתעלמת" ומדלגת על כל קורות חייו של אברהם
אבינו עד לסיפור זה?

כלפי סברה זו מגיעה פרשת השבוע ומלמדת שעוד
לפני שיודעים על כל המעלות שהיו לאברהם אבינו
(שכבר מגיל צעיר "הכיר את בוראו" וכו') ,יודעים שהוא
ביצע בפועל את רצון ה' "לך לך מארצך וממולדתך",
כי העיקר הוא המעשה בפועל ממש ,וכל ההקדמות
והסיפורים על אברהם אבינו לא נוגעים כאן.

אצל העמים ככל שמבינים
יותר ומשיגים את הבורא
כך יותר קרובים אליו ,ואילו
אצל עם ישראל הקירבה אל נקודת החיבור  -קיום רצון ה'
הקב"ה היא לא מצד העבודה
זו ההוראה לכל יהודי ,שאפילו כאשר הוא כבר רכש
האישית אלא מצד עצם
ידיעות רבות בתורה ויש לו אהבת השם ויראת השם,
בכל זאת עליו לדעת שכאשר הוא ניגש לקיים מצווה
העובדה שהקב"ה בחר בהם
הוא מקיים כעת את רצון ה' ,וקיום רצונו של הקב"ה

קודם כל  -מהו יהודי?
וההסבר בזה :מכיוון שאברהם אבינו היה היהודי
הראשון וממנו התחיל כל עם ישראל ,לכן כשהתורה
מתחילה לספר אודותיו היא בראש ובראשונה מדגישה
ומבהירה מהי המהות של יהודי.
המהות של יהודי היא העובדה שהקב"ה הבדיל אותו
מכל העמים ובחר בו להיות לו לעם .מהות זו היא
הגורם המייחד את בני ישראל משאר העמים ,כי אצל
שאר העמים ההתקרבות אל הבורא תלויה בהבנה
בשכל ,וככל שמבינים יותר ומשיגים את הבורא כך יותר
קרובים אליו ,ואילו אצל עם ישראל הקירבה אל הקב"ה
היא לא מצד העבודה האישית אלא מצד עצם העובדה
שהקב"ה בחר בהם.

אברהם אבינו הרי מה שנוגע זה העובדה שהקב"ה
בחר בו וציווה אותו "לך לך מארצך" ,וממילא הרקע
ההיסטורי שלו פחות נוגע ולפיכך התורה לא מציינת
כלום מאותה תקופה.

להתחיל מהתכל'ס

לפי זה מובן למה התורה מתחילה לספר על אברהם
אבינו רק מאז הציווי שקיבל מאת הקב"ה "לך לך
מארצך" :כאשר מדברים אודות המהות העיקרית של

ידוע ש"תורה" מלשון הוראה ,ולכן מכל דבר בתורה
יש לקחת הוראה למעשה בפועל ,ובפרט בנוגע לסיפור

ניצוצות של גאולה
לך לך מארצך

חמש אותיות שכפלו בתורה באותיות כולם בסוד הגאולה,
כ"ך בו נגאל אברהם אבינו מאור כשדים ,שנאמר "לך לך
מארצך" .מ"ם ,בו נגאל יצחק אבינו מיד פלשתים ,שנאמר
"לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד" .נ"ן בו נגאל יעקב אבינו,
שנאמר "הצילני נא" .פ"ף בו נגאלו אבותינו ממצרים,
שנאמר "פקד פקדתי אתכם" ,צ"ץ בו עתיד הקב"ה לגאול
את ישראל ,ולומר להם צמח צמחתי לכם ,שנאמר "הנה
איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ,ובנה את היכל ה'".


(פרקי דרבי אליעזר)

וישמע אברם כי נשבה אחי ו

(לך יד ,יד)

הרגיש אברהם שהצלה הזאת הוא לכלל ישראל ,כאשר
איתא במדרש "מצאתי דוד עבדי ,היכן מצאתי בסדום",

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

		
לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

על ידי הנהגה בהתאם לכך מתוך אמונה וקבלת עול
פשוטה לרצון ה' ,זוכים בקרוב ממש שהקב"ה לוקח את
כל היהודים לארץ ישראל השלימה (אותה נתן במתנה
לאברהם אבינו) בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח
צדקנו תיכף ומייד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק כה ע' )47

דבר מלך

הרב מנחם כהן
(לך יב ,א)



זה היסוד שעליו מתבסס עיקר החיבור שלו עם הקב"ה,
וכל שאר המעלות האישיות הם רק תוספת צדדית
שמוגבלת ברמת ההשגה האישית.

והיה נצרך להציל אותו ,שממנו נצמח מלכות בית דוד
והצלת כל בני ישראל ,ונראה שזאת הייתה כוונת נמרוד,
לשבות את לוט ולמנוע ענין מלכות בית דוד ,שיהיה
הישועה לכל בני ישראל בביאת המשיח ,וזאת הרגיש
אברהם ומסר נפשו והצליח ,וזאת לימוד לכל הדורות
לעבוד את השם במסירת נפש.


(בית ישראל)

הרימותי ידי אל ה'

(לך יד ,כב)



"הר הגדול" זה מלך המשיח ,ולמה קורא אותו הר הגדול,
שהוא גדול מן האבות ,שנאמר "הנה ישכיל עבדי ירום
ונשא וגבה מאוד" .ירום מן אברהם ,ונשא מן משה ,וגבה
ממלאכי השרת .מן אברהם ,שכתוב בו "הרימותי ידי אל
ה'".


ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע
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18:35

הפטרה :למה תאמר יעקב  -בקדוש ישראל יתהלל (ישעיה מ ,כז  -מא ,טז)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

עבודת האדם על דרך הרגיל היא על ידי
ניצול כוחותיו הגלויים .בכך אין שום
חידוש  -שהרי אלו הם הכוחות שיש לו
והוא יודע על קיומם  . .החידוש האמיתי
הוא  -כאשר הוא מגלה בתוכו ("אותך
בעצמך") כוחות נעלמים ,שאף אחד
(כולל  -הוא עצמו) לא ידע ולא חשב
שיש לו כאלו כוחות ,ועד שהדבר הוא
פלא :מנין לו דברים שכאלו  -וכאשר
הוא מנצל כוחות אלו לחדש בתורה ,זהו
באמת "לך לך  . .אל הארץ אשר אראך".
(שבת פרשת לך לך ה'תשנ"ב  -מוגה)

(תנחומא)

ניו-יורק

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

כוחות שלא הכיר

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

המצווה שפגעה בסופה

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

"לאמריקאים אין
בחירה חופשית"

"כי הם [הגויים] תלויים בהחלטת
הקב"ה" כך מבהיר הרבי מלך המשיח
שליט"א בשיחה מרתקת עם קונסול
ישראל בניו-יורק מר אורי סביר -
מוגש בקשר עם הבחירות בארה"ב

כשהגיע מר אורי סביר למעמד חלוקת הדולרים ,בכ"ח סיון תש"נ,
לחץ הרבי מלך המשיח שליט"א את ידו בחיוך ,באומרו" :הצלחה
רבה בהתפקיד הכי אחראי בשביל כל העם היושב בציון .בשורות
טובות"...

העיר 'פלאיה דל כרמן' השוכנת לחוף הים
הקריבי במדינת מקסיקו .כעשרה פעמים
בשנה חולפות במקום סופות הוריקן ,בדרך
כלל ללא נזק משמעותי ,אך לעיתים מגיעות
גם סופות חזקות .לפני כחמש עשרה שנה,
פגעה בעיר סופת הוריקן בדרגה  – 5הדרגה
הגבוהה ביותר בדירוג עוצמת הסופות –
בעקבותיה הפכה כל העיר לעיי חרבות.
בעיר פועל ביד רמה בית חב"ד בניהולו של
השליח הרב חיים ברוד ,שמנגיש ליהודים
הרבים הפוקדים את המקום חיי תורה
ומצוות ,אוכל כשר ,וכמובן – את בשורתו
הנפלאה של הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח על הגאולה הקרובה.

 "זה ענין השנוי כל כך במחלוקת ,שאינני מאמין שכבר יש החלטהבממשלה מה צריך להיות סוף דבר במעמד של ישראל בזה".

בחג הסוכות האחרון ,התכוננו בבית
חב"ד לעריכת אירוע גדול של 'שמחת
בית השואבה' .הפרסומים נשלחו למאות
המבקרים בבית חב"ד ,חלק גדול מהבשרים
והמאכלים כבר הוכנו ,אך לפנות בוקר של
יום האירוע הגיעה הבשורה המרעישה:
סופת הוריקן בדרגה  4-5הולכת לפקוד את
העיר בלילה הקרוב!

 עם ישראל רוצה לחיות בשלום ובבטחון ,ואנחנו גם צריכיםלשכנע את האמריקאים שזה אמנם כך.

בהלה גדולה תקפה את העיר .תיירים רבים
נמלטו חזרה למקום מגוריהם ,אחרים הזדרזו
לברוח לעומק היבשה ובבית חב"ד בלבול
ומבוכה .מה עושים עם האירוע המתוכנן
לאותו ערב? האם כל ההשקעה הרבה תרד
לטמיון?

 תפקידנו פה הוא שאנחנו בוחרים את הקו שהיהודים יתמכו בנוושיהודים יבואו ארצה ,וכן דואגים לחינוך היהודי פה.

הרב חיים ברוד כבר למוד באירועים כאלה.
לפני מספר שנים כשהתקרבה סופה חזקה
לעיר ,הוא כתב לרבי שליט"א מלך המשיח
ב'אגרות הקודש' ושאל את דעתו הקדושה
האם לעזוב את העיר .בתשובתו הורה הרבי
שליט"א מלך המשיח להמשיך בפעילות
הקודש של הפצת היהדות ולא לחשוש
מהסופה .מאז ,לקח זאת הרב ברוד כגישה
קבועה :כשמתקרבת סופה יש להוסיף
בפעילות הפצת היהדות ובעזרת השם
הדברים מסתדרים.

אורי סביר :יש עכשיו יוזמה חדשה של הממשלה בנוגע לבחירות
בשטחים ,ועם הרבה סבלנות והרבה כח נצליח בזה.

 נכון ,יש מחלוקת ,אבל יש אפשרות להתקדם לאט לאט ,ועכשיואנו מחכים לתשובת הצד הערבי.
 "כנראה שמצד זה תהיה הצלחה ,כיון שהם לא יסכימו ,אזי בדרךממילא יתבטלו כל התוכניות שיהיו ,ולא צריך לוותר על משהו."...

 "האמריקאים אין להם בחירה חפשית ,כי הם תלויים בהחלטתהקב"ה .לעומתם הנהגת בני ישראל ,נתן להם הקב"ה בחירה חפשית,
אפילו מה שהוא נגד רצון הקב"ה ,והוא מאמין וחזק בבטחונו בעם
ישראל שסוף-סוף יבחרו דוקא את הקו שהוא מתאים במאה אחוז
לקו תורתנו הקדושה ,ואז תהיה תורה שלימה לעם שלם בארץ
ישראל שלימה".

 (בחיוך)" :זה אינו שייך להממשלה בארץ ישראל ,כי הם תלוייםיותר בהיהודים שבחוץ לארץ מאשר יהודים שבחוץ לארץ תלויים
בהממשלה בארץ הקודש".
 יש שיתוף פעולה הדדי. "אין צורך להאריך בזה ,אבל המצב הוא ככה ,וכולם יודעים זה,והעיקר שגם בוש [נשיא ארה"ב] יודע את זה ,וכשהוא רוצה שיחליטו
כפי רצונו ,הוא מפעיל את היהודים אשר בארצות הברית".
 נכון ,בוש מסתכל לראות מה דעת הקהל של יהודי ארה"ב. (בחיוך)" :אתה יודע מה דעת היהודים כאן? ...לא מצאתי עדיין איששהוא יודע בבטחון מה רוצים היהודים בארצות הברית."...

.

 -קשה לדעת ,יש הרבה בלבול.

 "יהי רצון שיהיה בהצלחה רבה ,איך שתעשה בפועל .אין נוגע כל כךמה שיחליטו בגלוי ,כי אם מה שיעשו בפועל .בשורות טובות".

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

ג' פרקים ליום
הל' נדרים .פרק יג .הל' נזירות  ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הל' ערכין וחרמין ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .ספר זרעים .הל' כלאים ..פרק א-ב.

מענדי ליפש

י"ב  -י"ח חשוון

גם כאן ,הורה הרב ברוד לבחורים השוהים
בבית חב"ד להקדיש את היום ביתר מרץ
לזיכוי יהודים במבצע נטילת ארבעת
המינים ,במיוחד על-פי המובא בספרי
הקודש שנענועי הלולב פועלים עצירת
רוחות רעות.
ואכן ,הבחורים נתנו את כל כוחם וזיכו
באותו יום יהודים רבים במצוות החג .לפנות
ערב התיישב הרב ברוד לכתוב לרבי שליט"א
מלך המשיח .הוא דיווח אודות הפעילות
הגדולה של זיכוי הרבים שנעשתה באותו יום
וביקש ברכה שהסופה תעבור בשלום ,תוך

הרב חיים ברוד

בהלה גדולה תקפה
את העיר .תיירים
רבים נמלטו ,אחרים
הזדרזו לברוח לעומק
היבשה ובבית חב"ד
בלבול ומבוכה :מה
עושים עם המתוכנן
לאותו ערב?
שהוא סומך ובוטח על הרבי שליט"א מלך
המשיח שבוודאי יפעל שהדברים יסתדרו על
הצד הטוב ביותר.
בבית חב"ד הוחלט לערוך את האירוע אך
במתכונת מצומצמת  -בסוכה קטנה יותר.
למרבה ההפתעה למעלה מ 70-ישראלים
באו ברגליהם להתוועדות למרות מזג האוויר.
במהלך ההתוועדות החליטו הנוכחים
להחליף את ההוריקן של הרוחות המסוכנות,
בהוריקן של ריקודים סוערים והחלטות
טובות יסודיות ...כולם היו בשמחה גדולה
וההחלטות טובות הקיפו את כולם ,ללא
יוצא מן הכלל .תוך כדי ההתוועדות הגיעה
ההודעה שכעת החזאים מעריכים את עוצמת
הסופה הקרבה שהיא רק בדרגה שלוש.
לקראת חצות הלילה החל לרדת גשם
סוחף ורוחות חזקות נשבו בעוז .הסוכה
קרסה לחלוטין .כל הדברים שנותרו בחצר
התעופפו ממקומם מעוצמת הסופה ,אך
למרבה הפלא תמונתו הגדולה של הרבי
שליט"א מלך המשיח נותרה על מקומה ולא
זזה כלל...
בבוקר הסתבר שלבסוף הכתה הסופה בעיר
בדרגה  2בלבד .כוחם של פעולות ה'מבצעים'
לזיכוי יהודים במצוות ,כוחם של החלטות
טובות ,וכוחה של הכתיבה לרבי שליט"א
מלך המשיח...

.
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פרק אחד ליום

ניסים גלויים  -הערבים לא רוצים לקבל

הל' שבת .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

וכדי לא לאפשר ליהודים לעשות היפך השלום ,היפך היושר והיפך
הצדק ,והעיקר :היפך רצון התורה ובורא האדם ומנהיגו  -ע"י
הויתורים ,יצטרכו להגיע לניסים גלויים :שאומות העולם לא ירצו
לקבל את מה שמציעים להם.
(י"ט כסלו תשל"ט)

• לז"נ המשפיע הגה"ח הרב זלמן ניסן פנחס בן הרה"ח יעקב ע"ה נוטיק" ,והקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם ,תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

המוהל  -כינוי שהפך לשליחות
פרשת לך לך היא פרשת השבוע המזוהה יותר מכל
עם אחת המצוות הבסיסיות והחשובות ביותר  -ברית
מילה .החל מציווי אלוקים לאברהם אבינו אודות ברית
מילה המופיע בפרשתנו ,זוכה כל תינוק יהודי בגיל
שמונה ימים להיכנס לברית נצחית עם הקדוש ברוך
הוא .במשך אלפי השנים שחלפו מאז ידע עם ישראל
לא מעט ניסיונות התנכלות לקיום מצווה זו ,דבר שגרם
ליהודים רבים למסור את נפשם למען עריכת הברית.
למצווה זו יש קשר מיוחד לגאולה ,כפי שאומרים
בתוספת הנאמרת בעת ברכת המזון בסיום הברית:
הֹולְך ָּת ִמיםִּ ,בזְ כּות ֲח ַתן
"ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַלח ָלנּו ְמ ִׁשיחֹו ֵ
ָ
חּומיםְ ,ל ַעם
ַלּמּולֹות ָּד ִמיםְ ,ל ַב ֵּש ׂר ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות וְ נִ ִ
ּומפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמים" .שזוהי בעצם תפילה
ֶא ָחד ְמפֻ ּזָ ר ְ
לגאולה בעקבות מצוות ברית המילה.

ברית כאמצעי הפצה

זיוו והדרו – יהודים מכל הגוונים ,חברים ובני משפחה
המשתתפים באירוע ,ומלאים בשאלות ורצון לדעת.
בנוסף ,גם תהליך הליווי אותו מקבל הילד הנימול
ומשפחתו ,הופכים לקשר רחב שמשמש גם לקידום
כללי שלהם בתורה ומצוות והכנה לקבלת פני משיח".

הרב ישראלי עורך ברית מילה

פק"ל התפילין ,ממשיך
ללכת איתי לכל ברית ,שם
זוכים יהודים רבים לקיים
את המצווה המיוחדת זוהי
גם הזדמנות מעולה לפגוש
את עם ישראל היפה
במלוא זיוו והדרו

מעניין הוא סיפורו של המוהל הרב מנחם מרדכי
ישראלי ,שבתיקו – מלבד כלי המילה – צרור מעשיות
ותובנות" :בהיותי בצבא" ,הוא משתף" ,הסתובבתי
תמיד עם 'פק"ל תפילין' – תיק שחור שהכיל תפילין,
קופת צדקה' ,אגרות קודש' ועוד .בעיני החבר'ה בבסיס
זה היה נראה 'תיק של מוהלים' ,והם הצמידו לי את
הכינוי 'המוהל' .כעבור מספר שנים נתקלתי בפרסום
על לימוד אומנות המילה ,והחלטתי לנסות זאת .כתבתי
לרבי שליט"א מלך המשיח שהעניק לי את ברכתו ,וכך
לא עבר זמן רב והנה ,ההלצה הפכה לעובדה והכינוי
לתואר רשמי".

ליווי עם חיוך

אם פעם חשב שעריכת בריתות קשורה רק למצווה
מסוימת זו של המילה ,הרי משנכנס לתחום הוא גילה
שמדובר באמצעי הפצה כביר ,ועד לשליחות של ממש.
ב'דרשת המוהל' אותה הוא נושא לעיתים תדירות ,הוא

"פק"ל התפילין שליווה אותי בימי השירות הצבאי,
ממשיך ללכת איתי לכל ברית ,שם זוכים יהודים רבים
לקיים את המצווה המיוחדת" ,הוא מספר" .זוהי גם
הזדמנות מעולה לפגוש את עם ישראל היפה במלוא

עצה והדרכה

מספר לנוכחים על נשיא הדור ,נבואתו הברורה ובשורת
הגאולה ,ומה נוכל אנחנו לעשות כדי לזרז ולקדם את
ביאתו.

ברית המילה כשלעצמה היא אירוע שעלול להיות
מלחיץ ,בפרט לאמא הטריה ששולחת את תינוקה לעבור
מעין ניתוח קטן .עוד בתחילת דרכו כמוהל ,כשנפגש
בחוויה הלא נעימה של ההורים ,החליט לעשות כל
שביכולתו להפוך את האירוע למרגש ומשמח .לשם כך
הוא נעזר בחיוך ומאור פנים ,ולעיתים גם במעט הומור
שמשפר את האווירה.

ליווי עם חיוך
"לא אחת אני מוזמן לחוגים חרדיים 'חזקים' לערוך
בריתות" ,מספר הרב ישראלי" .אם ארצה ואם לא,
כיפתי הגדולה עליה כתוב 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד' מצביעה בדיוק לאן אני משתייך
וגורמת לאנשים לשאול ולהתעניין .לשמחתי הרבה ,גם
שם נהנים לשמוע על נשיא הדור ונבואתו ,והפנימו כי
הגאולה בפתח .מקרה זה ועוד רבים ,הוכיח לי מעל
לכל ספק כי אכן כדברי קודשו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,העולם מוכן לגאולה באופן מלא ,וכל מה
שנותר לנו הוא אך ורק לקבל את פניו ולעשות עוד
צעד אחד קטן מאיתנו להתגלות המושלמת".
"אליהו הנביא מלאך הברית הוא גם מבשר הגאולה",
הוא אומר" ,ותקוותי שלא אצטרך לחכות לברית נוספת
כדי לפגוש אותו ,כיוון שיבוא ויבשר ברגע זה ממש על
הגאולה האמיתית והשלימה".
האתר שליhttp://mmi.org.il :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לפעול בלי להפסיק

שימוש במטולטלת

הרי נאמר "ותשועה ברוב יועץ" ,ויתייעץ בעסקני אנ"ש [=
אנשי שלומנו] ,אלה שהם עסקנים באמת ואנ"ש באמת ,ואז
בודאי אשר חפץ ה' בידם יצליח למצוא הדרך .ומי שאומר
לו שב ואל תעשה עדיף ,או מרפה ידיו ,באיזו פעולה שתהיה
מפעולות המתנהלות ברוחו של כ"ק מורי וחמי אדמו"ר ,אינו
בגדר עסקן בכלל ואינו מאנ"ש של כבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר ,כמובן .ואף שאפשר שאמתלא בפי פלוני או פלוני,
איזו שתהיה ,מתחיל  -שאינם מן הזריזים וכו' ,הרי עצלות
ועצבות ומרה שחורה בנוגע להצלחת הפעולות ברוח כ"ק
מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ,הם היפך הוראותיו ובקשתו
והבטחתו.

במה שכותב אודות מטולטלת ,ומעתיק בזה שיודע
כו'  -כשאני לעצמי איני מאמין בכל הענין ,בכל זה ,לא
שמענו ולא ראינו אינו ראיה ,ולכן עליו לפנות לרב מורה
הוראה ,והוא יורהו אם מותר הדבר על פי שולחן ערוך,
וכמדומה כבר כתבתי לו ,שלמה לו לחפש דרכים חדשים
וענינים חדשים ,בה בשעה שדרך סלולה היא דרך התורה
והמצוה ,וכלל גדול בזה בכל דרכיך דעהו ,שבזה נכלל כל
עניני האדם כמבואר ברמב"ם ונפסק להלכה בטור שולחן
ערוך אורח חיים סימן רל"א ,והלואי שינצל כל זמנו הפנוי
ללימוד התורה בכלל ובזה גם לימוד פנימיות התורה,
שבימינו נתגלתה בתורת החסידות.

(ליקוטי שיחות כרך יט עמוד )620
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אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com 053.489.5082 :

.

