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קול דמי אחיך
צועקים אלי...

במכתבו לפני יותר מחמישים שנה ,כותב הרבי שליט"א מלך המשיח על האפליה הברורה הקיימת
במשטרה נגד היהודים ,וההבדל בגישה מול הפעילות החבלנית הערבית .השינוי בכל זה מגיע בקרוב ממש
איך שלא מסתכלים על זה ,סיפור התאונה בה נהרג הנער
אהוביה סנדק במהלך מרדף משטרתי מיותר לחלוטין,
צריך להוביל לשינוי כל אופן התנהלות המשטרה והשב"כ
ביחס לנוער הנפלא המתגורר
במאחזים וביישובים ביהודה
ושומרון.
לא סוד הוא כי מחלקות
מיוחדות פועלות ועוקבות אחרי
מעשיהם של הנערים הפעילים
במקומות אלו .היחידה המרכזית
במחוז ש"י ,כבר הוכיחה בעבר
כי היא פועלת תוך אפליה
ברורה לרעת יהודים .בשעה
שהיא עוצמת עין ומאפשרת
בחופשיות כמעט מוחלטת
פעילות עויינת ומסוכנת של
מחבלים ערבים ,הרי שנגד
יהודים היא פועלת ביד תקיפה
וקשה יתר על המידה.

בדברים חדים וברורים ,מצביע הרבי שליט"א מלך
המשיח על תופעה נלוזה זו .כך במכתבו בחודש אלול
תשכ"ח ( )1968כותב על יחס הממשלה כלפי המתנחלים
והאפליה אל מול היחס לערבים:
"ולדוגמא ,באם – "היֹה לא
תהיה" – יהיה סכסוך בין נער
ישראלי ונער ערבי בחברון,
וכיון ששם רבו הנערים הערבים
על בני ישראל אפשר שהיֹה לא
תהיה יספוג הנער הישראלי
מכות וכו'; לצד מי ,לפי דעת מר,
תעמוד המשטרה הישראלית
הצבאית הנמצאת במקום?"

אפליה קשה זו ,ניתן היה לראות
גם ביחס כלפי המפגינים שמחו
בשבוע האחרון על פעילות ימ"ר
צדק לנערי הגבעות
ש"י ,בקריאה לסגירת המחלקה,
השאלות בסיפור הריגתו של אהוביה מחייבות
כשהם חוטפים אלימות לא
בדיקה מקיפה והפסקת הרדיפה כנגד הנערים
שגרתית מצד המשטרה ,שלפתע
שינתה את כל גישתה בנושא
ההפגנות והפעילה את כל הכלים והאמצעים הקשים ,תוך
אלימות קשה כנגד המוחים.
בתחקיר שהתפרסם בשבוע האחרון נחשף כי ימ"ר ש"י
פועלת רק נגד יהודים ,ולא נגד פשיעה לאומנית ערבית.
הנה המספרים :בשנת  2016טיפלה היחידה ב 88-תיקי
באותו מכתב המוזכר לעיל ,אומר הרבי שליט"א מלך
"פשיעה יהודית" ,ב 2017-היו לה  134תיקים וב2018-
המשיח כי "בכל זה כנ"ל אינני מתייאש ,אלא שלא ההזזה
 109תיקים .בכמה תיקים של פשיעה לאומנית ערבית היא
בדעת הציבור היהודי תפעול שינוי ,כי אם השגיאות של
טיפלה בשנים הללו?  2תיקים ב ,2016-תיק אחד ב,2017-
הערבים והתומכים בהם ,וכמו שהיה בעבר ,ששגיאות כאלו
ותיק אחד ב .2018-המשטרה הדגישה בתשובתה כי "אין
הכריחו בשנה שעברה את רודפי השלום להסכים סוף סוף
כתב הסמכה המגדיר את תחומי הטיפול של מפלג פשיעה
להגנה ובמילא למלחמת תנופה .והלואי שבעתיד יהיה זה
לאומנית ,מדובר בהחלטה ארגונית" .במילים אחרות ,זה
באופן קל יותר ולא יגע חס ושלום לא בנפש ולא בגוף
לא שהמפכ"ל או מפקד המחוז הגדירו ליחידה להתעסק
ואפילו לא בממון של אחינו בני ישראל בכל מקום שהוא".
רק בנוער הגבעות ,זו החלטה פנימית שלה .החלטה זו
מנוגדת לדברי השר לביטחון הפנים בעת הקמתה ,שקבע
ועד שיתחולל שינוי זה ,עלינו להוסיף בכל עניני טוב
בדיון בכנסת כי היחידה
וחסד ,חיזוק ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל ,כולל
בגבעות ובמאחזים ,פעילות שבוודאי תוביל בקרוב ממש
תעסוק בפשיעה לאומנית
להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח ,שישלים את כיבוש
באשר היא ,יהודית
כל חלקי ארץ ישראל ,בגאולה האמיתית והשלימה.
כערבית.

אפליה משוועת

שינוי בקרוב

חדשות טובות
הילולת הרמב"ם
ביום שני כ' טבת תתקיים הילולת הרמב"ם.
מידי שנה מגיעים אלפים לפקוד את קברו
של 'הנשר הגדול' ורבים מהם אף נחשפים
לבשורת הגאולה ע"י דוכן 'חב"ד הילולות'
במקום .השנה תתקיים ההילולא במתכונת
מצומצמת ועל פי הנחיות משרד הבריאות.

'קידוש לבנה' היסטורי
במוצאי השבת האחרונה התקיים מעמד
קידוש לבנה ייחודי בהשתתפות מאות
ברחבת בניין  770בכפר חב"ד .בשטח זה
עתיד להיבנות  -על פי רצונו והוראתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח  -הארמון למלך
המשיח ,מה שייחד את המעמד שנחגג
'ברוב עם' ומתוך ריקודים ושירה וזמרה.

מאמרי 'באתי לגני'
במסגרת ימי ההכנה לי'-י"א בשבט ,יום
הסתלקות הרבי הקודם  -רבי יוסף יצחק
ויום קבלת נשיאותו של הרבי שליט"א מלך
המשיח לפני  70שנה .כנהוג ,לומדים את
רצף המאמרים המפורסם 'באתי לגני' ואת
ביאורו בסדר לימוד בן  20שנה בו לומדים
פרק לשנה ממאמרו של הרבי הקודם
וכל הביאורים שעליו .השנה לומדים פרק
י"א והמאמרים שעליו מהשנים תשכ"א
ותשמ"א .לקבלת המאמרים ב PDF-שלחו
הודעת וואטסאפ למספר .+13176787706

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

מציאותו האמיתית של יהודי
נאמר בגמרא ש"יעקב אבינו לא מת" כי מקישים
ומקבילים בין יעקב לזרעו (המופיעים יחד באותו
ׁיעָך
מֹוש ֲ
הפסוק "וְ ַא ָּתה ַאל ִּת ָירא ַע ְב ִּדי יַ ֲעקֹב ִּ . .כי ִהנְ נִ י ִ
ֵמ ָרחֹוק וְ ֶאת זַ ְר ֲעָך ֵמ ֶא ֶרץ ִש ְׁביָ ם") – כשם שזרעו של יעקב
בחיים – חיים אמיתיים הקשורים לתורה והמצוות ,אף
הוא בחיים ולא מת.

מכל זה מובן שכאשר ניגשים לחזק יהודי צריך לעורר
ולגלות בו את רצונו האמיתי – לקיים את דבר השם,
ולא חס ושלום להבליט ולהדגיש את החסרונות שלו,
ולהוסיף הפחדות ואיומים מהעונש שצפוי לו (רחמנא
ליצלן) ,כי כך רק מחלישים אותו ומרחקים אותו
מעשיית תשובה ,כפי שרואים במוחש.

ולכאורה יש מקום לשאלה :הרי בכל הדורות (וכן
בדורנו) היו יהודים שלא הלכו בדרך התורה ,ואם כן
כיצד אומרים ש"זרעו בחיים"?

ועוד ועיקר שהפחדות ואיומים אלו הם לא האמת,
והם ההיפך מכבודו של הקב"ה וכבודן של ישראל ,ועד
שאפילו הנביאים שדיברו לא טוב על בני ישראל ,נענשו
על כך!

חז"ל אומרים ש"ישראל ,אף
על פי שחטא ישראל הוא" כי
באמת כל יהודי רוצה לקיים
את כל המצוות אלא שמצד אוד מוצל מאש
פיתויי היצר הוא לעיתים
ובפרט בדור שלנו" ,שארית הפליטה" שעברה את
סוטה מרצונו האמיתי
השואה האיומה שבה נהרגו על קידוש השם שישה

והתשובה לכך :למרות שבמציאות ראו כיצד חונטים,
סופדים וקוברים את גופתו של יעקב ,בכל זאת אומרת
הגמרא ש"מקרא אני דורש – מה זרעו בחיים אף הוא
בחיים" – כי האמת היא מה שנאמר בתורה ולא מה
שמצטייר בעיני האדם.

לאורך ההיסטוריה גדולי ישראל תמיד השתדלו לחפש
ולמצוא כיצד ללמד זכות על בני ישראל ,ולא חלילה
להיפך.

תורה מול מציאות
כך הוא בנוגע לזרעו של יעקב ,שלמרות שנראה שלא כל
זרעו שומר ומקיים תורה ומצוות ,בכל זאת "מקרא אני
דורש" ,מכיוון שמהפסוק למדים ש"זרעו בחיים" הרי כן
הוא האמת .ואם ישנם כאלו שטוענים שיש כמה מבני
ישראל שאינם מתנהגים על פי התורה והמצוות ,אין זה
אלא ש"נדמה להם" ,כי האמת היא ש"זרעו בחיים".

ימין מקרבת
עניין יסודי זה רמוז בסיום הפרשה ,כשלקחו את עצמות
יוסף למשמר בארון עד לצאתם של בני ישראל ממצרים:

חז"ל אומרים ש"ישראל ,אף על פי שחטא ישראל הוא"
כי באמת כל יהודי רוצה לקיים את כל המצוות אלא
שמצד פיתויי היצר הוא לעיתים סוטה מרצונו האמיתי.
כל מעשה שהוא עושה שאינו לפי דרך התורה זה רק
עניין חיצוני ,אבל רצונו האמיתי הוא לקיים ולשמור
את כל המצוות.

"עצמות יוסף" רומז על העצמיות והפנימיות של
יהודי (כל יהודי נקרא על שם יוסף) שנמצאת "בארון
במצרים" – שאפילו במצב הכי קשה ("מצרים") העצם
של בני ישראל נמצא בשלימות כמו דבר שנמצא שמור
בארון ששום דבר לא יכול לפגוע בו.

ניצוצות של גאולה
ויחי יעקב בארץ מצרים

ונסתם הדבר גם כן מצד ישראל ,כי הדבר תלוי בבחירת
האומה ,כל עת ישובו בתשובה שלמה ,ויהיה הקץ ככה
בכל יום ויום ,כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה על
הפסוק היום אם בקולו תשמעון.

שמחה לגמרה של תורה

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים (ויחי מט ,א)
רש"י :ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה,
והתחיל לומר דברים אחרים.
אמר לשון האספו ,כי אי אפשר לקץ שיבא ,כשיש ביניכם
שנאת חנם ,רק צריכים אתם להיות כולכם באסיפה אחת
ובאגודה אחת .וזהו מה שכתוב 'אביך צוה לפני מותו
לאמר' ,וקשה ,היכן מצינו שצוה כן? אבל כוונתם שאמרו
לו שכך היה כוונת אבינו במה שאמר 'האספו ואגידה
לכם' ,שלא יהא בינינו לשון הרע ונהיה כולנו באגודה אחת
ובאהבת עולם ובאהבה רבה.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:11
17:27

16:25
17:28

16:14
17:26

16:29
17:30

16:21
17:26

הפטרה :ויקרבו ימי דוד  -ותכון מלכותו מאוד (מלכים-א ב ,א  -יב)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

המנהג בכמה וכמה קהילות קדושות
בישראל שבשבת חזק מכינים הגבאים
"קידושא רבא" ,ובוודאי יחזקו ויחדשו
מנהג זה בכל המקומות  -שבה יוסיפו
באמירת דברי תורה (וגם קבלת החלטות
טובות להוסיף בלימוד התורה ובקיום
המצוות בהידור) ,ויוסיפו בשמחה
לגמרה של תורה (סיום ספר שלם
בתורה ,על דרך השמחה שעושים לגמרה
של התורה כולה בשמחת תורה) . .
וחיזוק מיוחד וחיות מיוחדת בנוגע לענין
שהזמן גרמא  -בעמדנו בתוך "שלושים
יום קודם החג" ,העשירי בשבט.
(שיחת שבת פרשת ויחי תש"נ)

(של"ה)

ועל כן יאמרו המושלים כי פרשה זו סתומה ,ואין בה רווח

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

דבר מלך

(מנחה בלולה)

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו ,שבקש יעקב לגלות את הקץ
ונסתם ממנו .וסבת הסתימה מאתו יתברך ,למען לא יהיה
לפוקה ולמכשול לפני רכי לבב ,שלא יתייאשו מאריכות
הגלות.

זמני
השבת

(ע"פ שיחת ש"פ ויחי ה'תנש"א)

חלק ,כי נסתם הקץ ליעקב איש חלק.

רש"י :למה פרשה זו סתומה ,ואין רווח חלק בינה ובין
הפרשה שלפניה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו ,נסתמו
עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד ,שהתחילו
לשעבדם .דבר אחר :שביקש יעקב לגלות את הקץ לבניו
ונסתם ממנו.

לפי שעון חורף

והעיקר שמדברים אלו – ללא הפסק – באים לגאולה
האמיתית והשלימה ,שאז יקובצו כל בני ישראל לארץ
ישראל ,תיכף ומיד ממש.

הרב מנחם כהן

(ויחי מז ,כח)

הדלקת נרות
יציאת השבת

מליון יהודים השם יקום דמם ,ולכן חס וחלילה לקטרג
ולדבר עליהם דברים לא טובים ,ובפרט שלאחרי כל כך
הרבה צרות שעברו על בני ישראל בטח ובטח שכבר
כולם עשו תשובה וממילא נותר רק לחזק ולעודד את
רוחם עם האמונה והביטחון הגמור שהנה זה משיח בא,
ומה שרק נותר זה לעמוד הכן ולהתכונן לקבל את פניו
בקרוב ממש.

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 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

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
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משיח פרידמן

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

רוח היהדות:
האידיאל שלא הכזיב
המשך דברי הרבי שליט"א מלך
המשיח ביחידות לעיתונאית וחברת
הכנסת גאולה כהן  -אודות מצב
הנוער בארץ הקודש:

"הנה ,תלמידי הישיבות שלנו לומדים  -אבל כדי ללמד ,הם הולכים
לכל מקום שיש יהודים בעולם ,לא כדי להתמקם בישיבות אלא כדי
להקים ישיבות .דופקים על כל דלת ,מגיעים לקיבוצים חילוניים
בישראל ולבתים מתבוללים בגולה .רוח היהדות זה האידיאל האחד
שלא הכזיב .כל האידיאלים האחרים הכזיבו .ערכי הדת  -זה הדבר
היחידי שעומד וקיים .שום דבר עדיין לא נוצר במקומם.
אבל דווקא על כן אסור לעשות בהם פשרות .בדרך הקניית הדת
אפשר לעשות כל מה שיקל ,אבל בדת עצמה  -לא .אם יתחילו לעשות
פשרות ,ירחיקו את הנוער במקום לקרב .הנוער בישראל לא אוהב
פשרות .אבל גם לדבר הזה ,גם לתורת סיני ,לא נמצא מפקד כמו
למבצע סיני ,שיתן את הפקודה".
השעה סמוכה לשתים אחר חצות .הפעמון כבר לא צלצל .מסתמא
התיאש .אבל עכשיו צלצלה באזני ביתר שאת השאלה" :למה לא
תבוא אתה ותתן את הפקודה?" – שאלתי.
"אני חייב להמצא ולצוות רק במקום שישמעו לי .פה ישמעו לי.
בארץ-ישראל היום לא ישמעו .בארץ-ישראל ישמע הנוער לאחד
שייצא מן השורות שלו ,שידבר בשפתו .אני אבוא ,אני אבוא כשיבוא
המשיח .למדתי פיזיקה בסורבון ,אני מכיר ,יודע ומאמין בחוקי
הפיזיקה ובאותה אמונה פיזית פשוטה אני מאמין במשיח ,שהוא יהיה
משיח בשר ודם ממש ,שאפשר לנגוע בו למשש אותו וללכת אחריו.
הוא יבוא".
"הוא הרבה זמן כבר בדרך"  -מצאתי את עצמי מפטירה" .אבל הוא
קרוב מאוד מאוד .צריך להיות מוכנים לו בכל רגע ,משום שהוא יכול
לבוא רגע אחד קודם".
רגע אחד אחר-כך כבר הייתי בחוץ .לא עברה שניה וכבר עטו עלי
התלמידים שחכו כל הזמן לצאתי ,בשאלה" :מה אמר לך הרבי?"
לא עברה עוד שניה עד שעטו עלי המכרים שליוו אותי לכאן ,בשאלה:
"מה את אומרת על הרבי?"
את התלמידים ,במקום להשיב ,שאלתי" :מדוע לא בא הרבי לארץ-
ישראל?"
"מי אנחנו שיכולים להגיד לרבי אם יהיה בארץ ישראל או לא?"
 השיבו כמעט כולם פה אחד – "הלא זה כמו מלחמה ,יש כאלהשצריכים להיות בחזית ,בארץ ישראל ,ויש כאלה שצריכים להיות
באמצע העיר"...
...גם היום במרחק עשרות ימים ,כששואלים אותי' :נו ,מה את
אומרת?' אני אומרת רק מה שהרגשתי:

.

"ברגע הראשון ,כשנכנסתי אליו ,חשתי :לפני מאמין! בעוד אני יושבת
ומאזינה לדבריו ,חזרתי ופקפקתי :לא ,חכם! כשיצאתי מעל פניו -
חזרתי ואמרתי לעצמי :חכם ,ואף-על-פי-כן  -מאמין.

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

ג' פרקים ליום
הל' עבודת יו"כ .פרק ד-ה .הל' מעילה .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .ספר קרבנות .הל' קרבן פסח .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הלכות חגיגה .פרק א.

י"ז  -כ"ג טבת
פרק אחד ליום
הל' שקלים .פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
הל' קידוש החודש .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

חיבוק מתוך קוביית בטון
מספר הרב שניאור דיקשטיין:
לפני זמן מה צעדתי ברחוב כשבאמתחתי
חבילה של כרטיסי משיח .ליד אחד
הקיוסקים הבחנתי בחבורה של אופנוענים
בעלי אופנועים כבדים יושבים ומפטפטים
להנאתם .ניגשתי והושטתי להם כרטיסי
משיח" .יש כאן תמונה של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח עם תפילת
הדרך" ,אמרתי להם" ,תשמרו על זה וזה
ישמור עליכם" .האופנוענים לקחו את
הכרטיסים בשמחה.
אחד מהאופנוענים לוקח בידו את הכרטיס,
מצביע על התמונה של הרבי שליט"א מלך
המשיח ואומר בהתפעלות :אתה יודע מיהו
האיש הזה?...
הבנתי שהאיש נושא באמתחתו סיפור מיוחד.
ביקשתי ממנו שיספר והוא נעתר בשמחה,
כשסביבנו מתקבצים כל שאר חבריו לשמוע
את הסיפור המיוחד.
האיש ,העונה לשם אבי ,מספר שלפני מספר
שנים הוא יצא להנאתו לטיול שטח על גבי
טרקטורון .לאחר  50דקות של נסיעה בהרים
הוא החליט לעבור לאיזור אחר .לשם כך היה
עליו לנסוע מספר דקות בכביש רגיל .אבי
נסע ללא קסדה ומעיל מגן הנדרשים ,אולם
בהיותו מורגל בנסיעות על טרקטורון טעה
לחשוב שלא יסתכן אם יסע מעט בכביש ללא
ציוד הגנה.
הוא ירד לכביש ראשי והגיע למקטע שהיה
בשיפוצים .בצידי הכביש היו פרוסים עמודי
תאורה זמניים שהוצבו שם לצורך העבודות.
העמודים היו קבועים בקוביות בטון ענקיות.
תוך כדי נסיעה ,במהירות  60קמ"ש ,הבחין
אבי במשאית שבאה חזיתית מולו! המשאית
יצאה לעקיפה מהנתיב הנגדי ,התכוננה
לשוב חזרה לנתיב המקורי שלה ,אך הנהג
לא ראה אותו ,ועתה מאוחר מידי ,אין לו לאן
לברוח מהכלי הגדול השועט מולו.
אבי חתך בבהלה ימינה ונכנס היישר לתוך
בלוק בטון ענק! לרגע נהיה לו שחור בעיניים
ומיד איבד את ההכרה...
***
הוא התעורר בבית הרפואה .מעליו רוכן
רופא ששואל אותו מספר שאלות בסיסיות:
מה השם שלך ,מה אתה זוכר .אבי ענה על
כל השאלות .הרופא אומר לו :סלח לי אדוני,
אבל יש לך רק סדק קטן .חוץ מזה מצבך
בסדר גמור .אנחנו משחררים אותך מיד כי
אנחנו צריכים את המיטה...

שלט פרסום משיח .צילום ארכיון

הוא התעורר בבית
הרפואה .מעליו
רוכן רופא ששואל
אותו מספר שאלות
בסיסיות :מה השם
שלך ,מה אתה זוכר.
אבי ענה על כל
השאלות .הרופא
אומר לו :סלח לי
אדוני ,אבל יש לך רק
סדק קטן
אבי לא הצליח להבין איך יצא מתאונה כל
כך מחרידה עם פגיעה כל כך קטנה .השאלה
ממש הטרידה אותו .הוא הלך למשטרה
וביקש לראות את התמונות שצילם חוקר
התאונות של המשטרה לאחר התאונה .הוא
מקבל את התמונות ורואה תמונה שצולמה
לאחר שכבר פינו אותו לבית הרפואה,
הוא רואה את זירת התאונה כמו שהיא,
עם הטרקטורון מחוץ לתוך בלוק הבטון.
התמונה הבאה הייתה של הטרקטורון
המרוסק לאחר שהוצא מהזירה על ידי צוות
כיבוי אש .חזית הטרקטורון הייתה מיושרת
לפי הצורה של קוביית הבטון ...אבי לא
יכל להבין איך יצא מכזו תאונה כמעט ללא
שריטה!
פתאום צדה את עיניו דבר מדהים .על
הבלוק הוא רואה תמונה של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח עם כיתוב אודות
ביאת המשיח .במקום להתנגש בבטון הוא
קיבל חיבוק מהרבי שליט"א מלך המשיח!
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"האיש הזה פשוט הציל אותי!" ,סיים אבי את
סיפורו בהתרגשות גלויה.

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

אי אפשר לשנות את זה
דהנה ,כל ארץ ישראל ניתנה לבני-ישראל בברית בין הבתרים -
"ברית עולם" ,וניתנה לבני-ישראל מ"אלקי עולם" ,באופן ד"נחלת
עולם" .ועל-פי-זה מובן שאין ביכולת אף אחד לשנות ענין זה.

• לז"נ הרה"ח אשר יצחק בן דוד וקנין ,נלב"ע י"ט טבת תשע"ח .הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ,תיכף ומיד ממש •

(עשרה בטבת תשמ"ב  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להתקרב לחסידות במסע סביב העולם
מצידו השיב בחיוך "את לא חייבת".

כיצד ניתן להבין את דברי הגמרא ,כי חסד עשה
אלוקים עם ישראל בכך שפיזר אותם בכל העולם? אחד
ההסברים לכך הוא שבעולם מפוזרים ניצוצות קדושה
רבים ,ובכך שיהודים חיים ומקיימים מצוות במקומות
שונים ,הם אוספים את ניצוצות הקדושה הללו חזרה
למקומם הטבעי ,מה שמזרז את הגאולה .האמת היא,
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח ,שאנו נמצאים כבר
לאחר מלאכת האיסוף הזו .כעת מוטל עלינו תפקיד
מיוחד ,להביא בפועל את התגלותו של אלוקים בעולם.

אסף שמעון בטיול עם הבנים

מסתבר כי ישנם אנשים הבוחרים לבצע את תפקידם זה
לא רק במקום מסוים ,אלא דווקא במדינות רבות מסביב
לגלובוס .הכוונה היא למשפחת אסף ואפרת שמעון,
המטיילים בעולם עם ארבעת ילדיהם כבר שלוש וחצי
שנים" .היינו כבר בסין ,סיביר ,מונגוליה ,פיליפינים,
טאיוואן ,וייטנאם ,ניו זילנד ,בלגיה ,הולנד ,קנדה,
מקסיקו ,בליז ,וכעת נמצאים בג'מייקה" ,הם מספרים.

השינוי שהתחולל בחייהם
לא עצר אותם מלהמשיך
לטייל ,רק שאסף מצא זמן
בתוך הטיול גם לשיעורי
תניא ,לימוד 'דבר מלכות',
ועוד .בהזדמנות קרובה,
הוא הגיע ל– 770בניו יורק

היכרות עם החסידות
אסף ואפרת מגיעים מרקע שונה .הוא גדל כבחור לא
דתי ,והיא מגיעה ממשפחה שומרת תורה ומצוות ואף
למדה בבית ספר חרדי .כאשר התחתנו החליטו שישמרו
על שלושת המצוות העיקריות של הבית היהודי –
כשרות ,שבת ,וטהרת המשפחה.

ביקור משמעותי ב770-

מטבע הדברים ,במהלך הטיול הם הגיעו לבתי חב"ד
רבים ,גם כדי שיוכלו לשמור על המצוות 'שלהם' ,אך
לא רק .בכמה מדינות הציע השליח המקומי לאסף
ללמוד יחד ,וכך הוא נחשף לתורת החסידות ולעולמה
הפנימי והעמוק של חב"ד .שיעורי הלימוד הללו
וההיכרות האישית עם השלוחים במדינות השונות
השפיעו עליו מאוד ,עד שהוא החליט – אני רוצה להיות
חב"דניק בעצמי.

אסף ,שבעבר אף הלך בשיער ארוך אסוף ל'קוקו' ,החל
לגדל זקן" .יום אחד כאשר היינו בביקור בארץ" ,מספרת
אפרת" ,אסף אמר לי שהוא הולך לקנות חליפה .חשבתי
לעצמי שמדובר בחליפה לאירוע או משהו דומה ,אך
להפתעתי הוא נכנס הביתה עם 'סירטוק' (מעיל עליון
שחור) חב"די מקורי .בהחלט נדהמתי .אני יודעת
שלהיות חב"דניק זה מאוד מחייב" .אפרת אמרה מיד
שהיא אינה מרגישה מוכנה להיות חב"דניקית ,ואסף

עצה והדרכה

ברכה להמשך הטיול
בחג הגאולה י"ט כסלו שנה שעברה שהו משפחת
שמעון בביקור בארץ ,ואפרת השתתפה בהתוועדות
חסידית .באותו זמן היא תהתה בינה לבין עצמה האם
להמשיך במסע ,ואז קיבלה את המענה באמצעות
ה'אגרות קודש'" :לכתבו אודות שהותם בארץ הקודש
 . .ולאחרי זה על דבר נסיעתם למדינות הדרום וכו',
יהי רצון שיהיה כל זה בהצלחה  . .בוודאי תהיינה
למר הזדמנויות במדינות שיבקר להפיץ עניני היהדות,
שבוודאי יחפץ בזה ,וגם פעולות אלו יוסיפו בברכת
ה'" .בהתאם לכך הם אכן משתדלים לסייע לבתי חב"ד,
ורק בשבוע שעבר עזרו בשחיטה היהודית הראשונה
בג'מייקה.
המסע בין המדינות וההיחשפות למסירות נפשם של
השלוחים ,השפיעו עליהם מאוד" .ניתן ממש לראות
את פעולת הרבי שליט"א מלך המשיח בהכנת העולם
לגאולה" ,מסכם אסף.

.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

סגולה לפרנסה
בנוגע לשאלתו שראה שינוי במצב העסק שלו ,ובמילא
מחפש סיבת הדבר.
הנה ידוע שסגולה לפרנסה זהו ענין הצדקה ,וכיון שזה מזמן
רב שקבל על עצמו בשם העסק להפריש מעשר ומעט יותר
מזה לצדקה ,ועכב את הדבר משך כמה חדשים ,ומנהגו של
הקדוש ברוך הוא הרי הוא בחסד וברחמים ,הרי רמז רמזו
להם להזכירם את התחייבותם והזכות שיש להם שלא מלאו
נדבת לבם הטהור עד עתה בפועל ,שזהו ביאור מספיק
להשינוי בהעסק ,ובמילא אין לו לחפש ענינים אחרים ,כי
אם לקיים את הבטחתם בשלימות והעיקר ברצון הטוב,
וכשתהיה החלטתם גמורה להתנהג ככה גם בעתיד והרי
כלפי שמיא גליא אופן ההחלטה בזה ,ותהיה גם כן מתוך

נא לשמור על קדושת הגליון

השינוי שהתחולל בחייהם לא עצר אותם מלהמשיך
לטייל ,רק שכעת אסף מוצא זמן בתוך הטיול גם
לשיעורי תניא ,לימוד 'דבר מלכות' ,ועוד .בהזדמנות
קרובה ,כאשר היו בקנדה ,יצא במיוחד בנסיעה של
כמה שעות ליעד החדש המועדף עליו –  770בניו יורק,
בית המדרש של הרבי שליט"א מלך המשיח ומרכז
חב"ד העולמי" .למעשה במהלך השנים עברתי כאן
כמה פעמים" ,הוא אומר" ,אך כעת זה היה ביקור מיוחד.
חשתי שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא אבא ,וכל
החסידים ואני בתוכם אנו ילדיו .זו הרגשה של משפחה.
ניצלתי זמן רב לשהות ב ,770-ללמוד ולהתבשם
מהאווירה הקדושה".

שמחה ולא מיראת העונש חס ושלום ,מובטחני שתבוא
גם כן הטבה בהעסק ,והשם יתברך יזכהו ואת אחיו שיחיו
שיחליטו בזה בהקדם היותר אפשרי ומתוך שמחה ,ושמחה
פורצת גדר להשפיע להם ברכה והצלחה.
(אגרות קודש כרך ח עמוד ריג)

אין מתנגדים
במה שכתב אודות מתנגדים ,אין כאלו בתוככי בית ישראל,
שאפילו אלו המתנגדים בדבור ,זהו רק מחסרון ידיעה,
וכשמבארים להם הענינים כמו שהם ,לא רק שפוסקים
התנגדותם אלא שגם נעשים לאוהבים ואוהדים ומסייעים,
ואין הדבר תלוי אלא בהמעורר שיהיו דבריו בחיות ויוצאים
מן הלב שאז יפעלו פעולתם.
(אגרות קודש כרך טז עמוד קמח)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

