שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת שמיני
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כ"ז ניסן ,חודש הגאולה ה'תשפ"א ()9.4.21

מה עשית היום
לקבלת פני משיח?

המאורע בתעלת סואץ מראה שיש בכוחו של אדם בודד להשפיע בתוך זמן קצר על העולם כולו .בכוחו של
כל אחד לעשות כל שביכולתו להביא בפועל את התגלות הרבי שליט"א משיח צדקנו תיכף ומיד ממש
ביום ראשון ,קראו המוני יהודים בחו"ל את ההפטרה
לאחרון של פסח" ,עוד היום בנוב לעמוד" ,העוסקת
בנבואות הגאולה .בין הדברים המתארים שם את פעולותיו
של מלך המשיח ,נאמר על זמן
הגאולה כי אז יתקיים "והחרים
ה' את לשון ים מצרים "...כלומר
שהקב"ה עתיד ליבש את ימה
של מצרים ,על מנת לאפשר את
הגעתם של היהודים האובדים
משם ולהביאם לארץ ישראל.
דוגמית קטנה לקראת פעולה
זו ,ראה העולם כולו ,בשבועות
שקדמו לחג הפסח ,כאשר
באופן מפתיע ,החליט הקב"ה
לייבש את מעבר הסחורות הענק
 תעלת סואץ ,ואניית הענק'פקק' בתעלת המים יוצר תגובה עולמית
האוניה אבר גיבן תקועה לרוחב תעלת סואץ
'אבר גיבן' תקעה מאות אוניות
ומשפיעה בבת אחת על כל העולם כולו
וספינות...

שליט"א מלך המשיח בשיחתו הידועה באור לכ"ח ניסן
תנש"א" :הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין
אליכם :עשו כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן
דאורות דתוהו ,אבל ,בכלים
דתיקון – להביא בפועל את
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!".
ובהמשך אותה שיחה אומר:
"ויהי רצון שימצא מכם אחד,
שנים ,שלשה ,שיטכסו עצה מה
לעשות וכיצד לעשות ,ועוד
והוא העיקר – שיפעלו שתהי'
הגאולה האמיתית והשלימה
בפועל ממש ,תיכף ומיד ממש,
ומתוך שמחה וטוב לבב".

בשיחת שבת פרשת שמיני מיד
לאחר אותה שיחה ,אומר הרבי
שליט"א מלך המשיח" :כל
אחד ואחד מישראל ,אנשים
נשים ואפילו טף ,יש לו אחריות
להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש!"

לכל אחד יש אחריות
הרבי שליט"א מלך המשיח מלמדנו כי כל דבר שהאדם
רואה הינו בהשחה פרטית ,ובוודאי ענינים כאלו אשר
יש להם השפעה עולמית הנוגעת לכל אחד ,כפי שאירע
בסיפור זה המשליך באופן גלובאלי וישיר על עליית מחירי
הסחורות ,הדלקים והמשלוחים בכל העולם בבת אחת.
מאורע מדהים ,אוניה שאורכה סך הכל  400מטרים,
הופכת בבת אחת לנושא עולמי ,וכולם מחפשים דרכים
שונות לפתור את הבעיה ,תוך שהדבר גורם ,כאמור,
השלכה ישירה על אורח חייהם של מיליארדי בני אדם,
הנחשפים באופן מיידי להשלכות החסימה.
המסר ברור :יש בכוחו של אדם אחד ,במקרה זה רב החובל,
הנווט ,או המלח שעל ההגאים ,לשנות בפעולה אחת את
העולם כולו!
כן הוא הדבר גם בנוגע
למשימה המוטלת עלינו,
וכפי שמגדיר אותה הרבי

כל אחד יכול
אין ספק ,שבעידן הנוכחי השפעתו האישית של כל אחד
גברה לאין שיעור מבעבר .אם פעם יכל האדם לחשוב מה
כבר 'שווה' עבודתי ,וכיצד אוכל להפוך את העולם כולו,
באו מאורעות השנים האחרונות והראו כי לפעמים יכול
אדם הנמצא במקום שאינו מרכזי ,ליזום פעולות שיציתו
שרשרת מעשים המובילים לשינויים עולמיים.
את התוועדויות שבת זו ,שבת מברכים חודש אייר ,ננצל
להתעוררות אישית בעבודה המוטלת עלינו ,ובמיוחד
להשפיע על סביבתנו :היו מוכנים עכשיו לקבלת פני הרבי
שליט"א מלך המשיח .כל מעשה ,דיבור ואפילו מחשבה
חיובית  -יש בכוחם להכריע את הכף ולהביא תשועה
והצלה לעולם כולו .קיבלנו משימה ובוודאי שנעמוד בה
ונבצע אותה בצורה הטובה ביותר ,ויחד נביא בפועל ממש
את הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
כינוס כ"ח ניסן
לרגל היום בו נאמרה השיחה הידועה "עשו
כל אשר ביכולתכם  . .להביא בפועל את
משיח צדקנו" ,מתקיימים שלל אירועים
במוקדי חב"ד על מנת לטכס עצה מה
לעשות וכיצד לבצע את המשימה בפועל
ממש .כינוס ארצי מיוחד לנשי ובנות ישראל,
התקיים ביום חמישי האחרון בשידור חי.

כינוס תורה ב770-
מאות תושבי השכונות החרדיות בניו יורק,
הגיעו במהלך חול המועד ל ,770-בית
הכנסת של הרבי שליט"א מלך המשיח ,שם
התקיים כינוס מיוחד תחת הכותרת 'זמן
חרותינו חסידי' .במהלך הכנס נשאו דברים
שורת רבנים ומשפיעים בשלל נושאים
בעניני גאולה ומשיח וריתקו את הקהל.

"לכתחילה אריבער"
השבוע יציינו את יום ב' אייר ,יום ההולדת
של הרבי המהר"ש שאמרתו המפורסמת
היא "כאשר יש מחסום המונע מלעבור,
העולם מנסה לעבור קודם מלמטה
ואז מלמעלה ,ואני אומר מלכחילה
מלמעלה (אריבער)" .לרגל התאריך החל
ביום בו מציינים בספירת בעומר את
ספירת "תפארת שבתפארת" מתקיימות
התוועדויות במוקדי חב"ד בהם ילמדו את
אמרתו המפורסמת וההוראה לכל אחד.

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

הקמת המשכן ,כשרות האכילה והקשר ביניהם
זהו גם הקשר בין המספר שמונה וימות המשיח ,כמו
שכתוב בספרים ש"כינור של ימות המשיח יהיה בעל
שמונה נימין" :החידוש של ימות המשיח הוא גילוי ה'
בעולם בצורה הכי פשוטה וטבעית ,בצורה כזו שהעולם
מצד טבעו – מבלי תכונה חדשה שתתווסף בו – יוכל
לקלוט ולראות ממש את גילוי ה' בעולם – כמו המספר
שמונה :גילוי אלוקי ,אבל הכי טבעי שיש.

כל פרשה מחמישים ושלוש פרשיות התורה כוללת
בתוכה נושאים רבים ,ולעיתים כאלו שלא קשורים זה
לזה בגלוי ,ולמרות זאת ,כל הנושאים מכונסים תחת
אותו שם – שם הפרשה ,המצביע על נקודה משותפת
ותוכן זהה בין שלל הנושאים.
לעיתים אף יוצא שתחילת פרשת השבוע עוסקת
בהמשך ישיר לנושא המדובר בסיום הפרשה הקודמת,
ובהסתכלות ראשונית נראה שהקשר ביניהם חזק יותר
מאשר (לדוגמא) תחילת וסיום אותה הפרשה ,אך למרות
זאת ,מכיוון ששמו של כל דבר מבטא את התוכן שלו,
מוכרחים לומר שיש קשר ונושא משותף לכל הפרשה,
קשר שלא קיים עם הפרשה הסמוכה.

פרשת שמיני מבטאת את
המטרה הסופית  -שהעולם
מצד עצמו – עם כל
ה"בעיות" שלו – יוכל לקבל
את אור ה' ללא ממוצעים
ובאופן טבעי

ההמשך הטבעי ל 7-ימי המילואים
פרשת השבוע – פרשת שמיני – מהווה דוגמא טובה
לכך :תחילת הפרשה עוסקת ב"יום השמיני למילואים",
כהמשך ממש לסיום הפרשה הקודמת ,פרשת צו,
המספרת על שבעת הימים שקדמו לאותו יום השמיני.
לעומת זאת סיום הפרשה שלנו עוסק בכלל בסימני
החיות הטהורות ורשימת החיות הטמאות האסורות
באכילה .אך גם כאן :למרות שהנושא של סיום פרשת
צו ותחילת פרשתנו נראים קשורים יותר ,מוכרחים
לומר שיש קשר ושייכות בין פרשת החיות הטהורות
והטמאות לראשית הפרשה ,כי שניהם מופיעים בתורה
תחת אותו שם "פרשת שמיני".
ההסבר הוא :המילה "שמיני" מאחדת בתוכה מיזוג
הפכים :מצד אחד זהו המספר השמיני שקשור ובא
בהמשך לשבע שקדמו לו ,ולאידך – בבריאה נחשב
המספר שמונה למנותק ונעלה מהשבע ,כי השבע מסמל

את המחזוריות הטבעית של העולם (שבוע ימים ,שבע
שנים וכו') ,ואילו שמונה היא הדרגה שנעלית מהעולם.

שמיני  -מאחד ארץ ושמים
אלא שזהו החיבור הטמון ב"שמיני" :מצד אחד הוא
מצביע על דרגה אלוקית גבוהה מהעולם ,ומצד שני
דרגה זו חודרת בתוך העולם ,ונהיית חלק ממנו – כשם
שלאחר הספרה שש מגיעה הספרה שבע ,כך גם מגיע
שמונה ,כדבר רגיל ,שגרתי וטבעי.

ניצוצות של גאולה
כי היום ה' נראה אליכם

(שמיני ט ,ד)

ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע
שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא
לכם (שמיני יא ,ז)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

ומכל זה העיקר הוא שבקרוב ממש זוכים לכל יעודים
מֹוש ִׁעים ְּב ַהר
אלו ,ואור ה' יתגלה בעולם בפשטות "וְ ָעלּו ִ
לּוכה" בגאולה
ִצּיֹון ִל ְ ׁש ּפֹט ֶאת ַהר ֵע ָש ׂו וְ ָהיְ ָתה לה' ַה ְּמ ָ
האמיתית והשלימה.
(על פי לקוטי שיחות חלק יז ע' )92

דבר מלך
עשו כל אשר ביכולתכם

(אור החיים)

במדרש תנחומא" ,למה נמשלה מלכות אדום לחזיר,
שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר עליהם מידת הדין".
ויש נוסחאות שכתוב "עתיד הקב"ה להחזירו לנו" .וההמון
מבינים שהחזיר יהיה טהור לישראל .אבל ביאור העניין
על הכוח שלו ,שהוא מיצר לישראל ,ולעתיד ישוב לעזור
ולתמוך בישראל ,כי ירבה השלום בעולם.
(רבינו בחיי)

פירוש ,תנאי הוא הדבר ,כל זמן שהוא לא יגר .אבל לעתיד
לבוא יעלה גרה ויחזור להיות מותר .ולא שיישאר בלא גרה

זמני
השבת

כעת יובן מהו המכנה המשותף בין שלל הנושאים
המדוברים בפרשת השבוע :פרשת שמיני מבטאת
את המטרה הסופית  -שהעולם מצד עצמו – עם כל
ה"בעיות" שלו – יוכל לקבל את אור ה' ללא ממוצעים
ובאופן טבעי ,וכאן טמון החידוש ,שאפילו בעולם נמוך
שבו יש מושג של "חיות טמאות" ו"חיות טהורות" ,גם
שם מתגלה ה' ובכל הבריאה כולה על ידי קיום התורה
והמצוות.

ויהיה מותר ,כי התורה לא תשתנה.

(חדרי בטן ,להחיד"א)

לפי שעון קיץ

הדרך לגילוי מיוחד זה בקרוב ממש ,עוברת דרך קיום
התורה והמצוות של בני ישראל המכינים את העולם
לקראת הגילוי המיוחד .העולם מצד עצמו הוא מעלים
ומסתיר את ה' ,אך על ידי זה הוא מעורר את גילוי
מסירות הנפש אצל בני ישראל שעל ידי זה העבודה
מתבצעת טוב יותר.

הרב מנחם כהן

רמזתי "היום" אם בקולו תשמעו ,כמו שאמר המשיח לרבי
יהושע בן לוי ,וכשנשוב תיכף יבנה בית המקדש ,ויהיה
אהרן כהן גדול נגד מיכאל ,כמו שדרשו דורשי רשומות
"נראה אליכם" אותיות 'אהרן מיכאל' ,כן יהי רצון במהרה
בימינו אמן.

הדלקת נרות
יציאת השבת

גם העולם מסוגל

על דרך הסוד ,יש למעלה שר אחד ושמו חזריאל ,והוא
קטיגור על עם ישראל ,ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו
לישראל להיות להם סניגור.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

18:28
19:42

18:44
19:44

18:35
19:45

18:46
19:44

19:11
20:12

הפטרה :ויוסף עוד דוד  -כל העם לביתו (שמואל ב ,ו) | פרקי אבות :א
מברכים חודש אייר  -המולד :יום שני שעה  47 ,7דקות ו 6-חלקים .ראש חודש :בימים שני ושלישי

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

הדבר היחידי שיכולני לעשות  -למסור
הענין אליכם :עשו כל אשר ביכלתכם -
ענינים שהם באופן דאורות דתוהו ,אבל,
בכלים דתיקון  -להביא בפועל את משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש!
(משיחת כ"ח ניסן תנש"א)

(שו"ת רדב"ז)

ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

גם כשצועקים "עד מתי" – הרי זה מפני
הציווי ,ואילו היו מתכוונים ומבקשים
וצועקים באמת ,בודאי ובודאי שמשיח
כבר היה בא!! מה עוד יכולני לעשות כדי
שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת
ויפעלו להביא את המשיח בפועל ,לאחרי
שכל מה שנעשה עד עתה ,לא הועיל...

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

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

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

נפלאות עכשיו

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

צריך היה לכבוש את
קהיר ודמשק
חלק שלישי  -מהסיכום שכתב תא"ל רן פקר
מפגישתו ב'יחידות' בשנת תשל"ה  -במהלכה שמע
דברים מיוחדים בנושא ביטחון ארץ הקודש והנהגתה:
 מה דעתך על ההסדר החדש עם מצרים?ההסדר לא טוב .אסור היה להחזיר את הנפט באבו רודס .זו היתה
טעות .נפט זה לא חתיכות מדבר ,אין אפשרות לאגור נפט .נפט זה
נוזל ואי אפשר לדחוס אותו כמו חומרים אחרים .רק מצביאי הצבא
יכולים וזכאים לקבוע מה אפשר להחזיר .המדינאים לא מבינים
בזאת ולא יצטרכו להלחם על זה שנית .אין להם שום זכות להחליט
מה להחזיר .ההסדר הוא חתיכת ניר ללא ערך .רק העובדות בשטח
חשובות .איפה נשמע דבר כזה שמדינה מנצחת מבקשת ומציעה
לאויביה לקחת השטחים בחזרה?
 האם ,לדעתו ,האויב שלנו חזק?שלילי .צבאות ערב אינם מאורגנים .יש כמות אך אין איכות מספקת.
אם סוריה תלחם מצרים תעזור לה .אל לנו להשלות את עצמינו בענין
זה .עוד נצטער שהחזרנו את הנפט.
 האם תהיה עוד מלחמה באזורינו?ברגע שהערבים יוכלו הם יתקפו .צריך היה ללכת על קהיר ודמשק.
מדוע לא עשו זאת? היה צריך לעשות זאת אפילו ללא אישור
הממשלה .זו שעת חירום והיתה זו חובה מוסרית להמשיך ולתקוף
את ערי הבירה .מדוע אריק שרון לא המשיך לקהיר? הרי הוא היה
 100ק"מ ממנה .זה סתם סיפורים שלא היה לו דלק ,הרי בדרך היה
מספיק דלק מצרי המיועד לכוחות המצריים והוא יכול היה להשתמש
בזה.
ואז הוא שאל :האם אתה טסת פעם מעל קהיר? אחרי שעניתי
שכן ותיארתי לו קצת איך העיר נראית לא עזב אותי במשך כמה
דקות וטען :מדוע לא לקחתם מטוסים וכבשתם את קהיר ,מדוע לא
הפתעתם אותם ,אם אתם מפתיעים אז לא חשובה הכמות אך אם אתם
נותנים להם להמריא ראשונים הרי שהכמות משחקת .חיל האוויר
היה צריך לטוס ישר לקהיר ולכבוש אותה אפילו לזמן קצר ואז הכל
היה נראה אחרת…
 מה דעתך על ביקור סאדאת שהגיע היום לארה"ב ולנושא הרכש?סאדאת יקבל מה שהוא יבקש .בענין הזה משחקות מלבד ארה"ב
גם רוסיה וסין .האמריקאים מפחדים ממשבר האנרגיה ומעוניינים
בעולם הערבי .אינו מבין מדוע אנחנו שמחים על כל מטוס או מיליון
דולר שהאמריקאים נותנים לנו .על כל מטוס שאנו נקבל יקבלו
הערבים לפחות שניים (סאדאת וחוסיין) ועל מיליון דולר שלנו הם
יקבלו כפול.
 סיפור תקיפת דמשק (המטכ"ל ומפקדת חיל האוויר תוך סיכוןותכנון מסובך על מנת שלא לפגוע באזרחים) במלחמת "יום
הכיפורים" .תיאור כללי של התכנון והביצוע תוך הדגשת המיוחד
בתקיפה זו ואולי אין למקרה זה אח ורע בכל תולדות ההיסטוריה
הצבאית.
הוא האזין ברוב קשב ,השפיע עליו מאוד ,טען שבפעם הבאה אנחנו
מוכרחים להפתיע .אסור לחזור על אותה שגיאה מספר פעמים רצוף.
אפשר לחזור על הפתעת "מלחמת ששת הימים" חייבים לכבוש את
קהיר ודמשק ולהכתיב תנאים.

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

ג' פרקים ליום
הל' זכיה ומתנה .פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
הל' שכנים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

כ"ז ניסן  -ג' אייר
פרק אחד ליום
הל' אסורי ביאה .פרק טו.
פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.
פרק כ.
פרק כא.

מענדי ליפש

חת"ת מגן
הוראותיו של הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח לשמירה והגנה ,כבר הצילו
אנשים רבים ברחבי העולם ממקרים ברורים
של סכנה .כזו היא גם הוראתו הקדושה
לשים בכל רכב חת"ת וקופת צדקה.
"חת"ת" הם ראשי התיבות של חומש,
תהילים ,תניא  -שלושת ספרי היסוד של
עם ישראל .הרבי הריי"צ ,רבי יוסף יצחק
שניאורסון מליובאוויטש ,תיקן ללמוד
בכל יום שלושה סדרי לימוד קבועים :סדר
לימוד בחומש עם רש"י של פרשת השבוע,
סדר לימוד בספר התניא – ספר היסוד של
תורת החסידות ,וכן סדר קבוע של קריאת
תהילים מידי יום בחלוקה חודשית .בהקפדה
על שיעורים אלו – כך גילה – טמונה סגולה
לשפע של ברכה בכל המצטרך ,בגשמיות
וברוחניות.
הרבי שליט"א מלך המשיח הוסיף וגילה
כי הנחת ספרים אלו יחד עם קופת צדקה
ברכב – הינה סגולה לשמירה והגנה בדרכים,
סגולה שכבר צברה מוניטין וכרוכה בסיפורי
ניסים רבים .במוקדי חב"ד תוכלו לרכוש את
ספר החת"ת יחד עם הדרכה כיצד לומדים
את השיעורים היומיים.
סיפור ניסי ומופלא אודות כוחו המיוחד של
החת"ת ,נושא באמתחתו מפקד בשירות קבע
בצבא הגנה לישראל ,עידן מירון מירושלים:
עידן גדל והתחנך בבית דתי ,בילדותו גם
למד בגן חב"ד ,אך לאחר מכן למד במוסדות
חינוך דתיים כלליים והקשר עם חסידות
חב"ד נותר במעומעם ברקע ורופף יחסית.
לפני מספר חודשים גילה עידן את 'בית
משיח' בשכונת הר-חומה בירושלים ,בניהולו
של הרב שלמה יוסף .עידן התחבר לאנשים
במקום ולרב שלמה ,נהנה מהיחס האוהב
ומאיר הפנים ,והחל להופיע עוד ועוד
לתפילות ,לשיעורי תורה ,להתוועדויות
ולמפגשים שקוימו במסגרת הפעילות.
שבת אחת ,בשעת צהריים נעימה ,ישב עידן
בהתוועדות בבית משיח ושמע את הרב
מדבר אודות הוראת הרבי שליט"א מלך
המשיח להציב חת"ת וקופת צדקה בכל רכב.
הרב שלמה הוסיף וסיפר סיפורי מופתים
שהתרחשו בעקבות הוראה זו ,והדברים -
שיצאו מן הלב  -נכנסו אל ליבו של עידן
מירון ,שהחליט מיד אחרי שבת לקיים את
ההוראה בפועל .הוא קנה את ספר החת"ת,
השיג גם קופת צדקה יפה ,והניחם אחר כבוד
ברכבו הפרטי בו נוסע מידי יום.
חלפו כשבועיים .ביום בהיר אחד עלה עידן
על רכבו כמידי בוקר לנסיעת הבוקר אל

הרכב המרוסק לאחר התאונה

גם בפעם הזאת ,כמו
באין ספור פעמים
לפניה ,הוכח שוב
שקיום הוראותיו של
הרבי שליט"א מלך
המשיח מביאים
לשמירה והצלה
מיוחדת ,גם כשזה
לא הגיוני בדרך
הטבע
הבסיס בו הוא משרת בגבול עזה .הנסיעה
היתה נעימה ונוחה .שום דבר לא הכין אותו
למה שעומד לקרות בעוד רגע .משהו קטן
הסיח את תשומת ליבו וגרם לו לרגע לאבד
ריכוז בנהיגה ,כשעיניו חזרו אל הכביש,
זה היה מאוחר מידי… ידיו לפתו את ההגה
באימה והוא לחץ את דוושת הבלם עד הסוף,
אך זה היה בלתי נמנע.
קול חבטה עצומה נשמעה ,מהלומה אדירה
טלטלה את כל הרכב ,עידן נשטף במליוני
רסיסי זכוכית שהיו פעם חלון.
כן ,עידן התנגש עם רכבו חזיתית ברכב
שלפניו .קדמת הרכב התרסקה ונמעכה
לחלוטין ,הרכב 'הלך טוטאלוס' ,אבל עידן
לתדהמת צוותי החירום ולתדהמתו עצמו -
יצא בריא ושלם!
היה זה בהשגחה פרטית ביום י"א שבט ,יום
קבלת נשיאות הדור השביעי על ידי הרבי
שליט"א מלך המשיח ,וכפי שגילו לנו חכמינו
ז"ל "מגלגלים זכות ליום זכאי".
גם בפעם הזאת הוכח שוב שקיום הוראותיו
של הרבי שליט"א מלך המשיח מביאים
לשמירה והצלה מיוחדת ,גם כשזה לא הגיוני
בדרך הטבע.
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סכנת נפשות  -כולם יודעים
כולם יודעים שהחזרת שטחים מהגדה המערבית היא סכנת נפשות .לא
זקוקים למומחה הכי גדול שיאמר זאת  -כשמסתכלים על שטחים אלו,
ורואים את המרחק שלהם מהים ,ורואים מי עומד בצד המזרחי ומי נמצא
על האניות  -רואים שזה ענין של סכנת נפשות ממש ,רחמנא ליצלן.

• לר' אלכסנדר שלום וברכה לוגוב ,מזל טוב לרגל חגיגת הבר מצווה של בנם לוי יצחק ,י"ז ניסן תשפ"א •

(מוצאי ש"פ שמיני מבה"ח ניסן תשל"ח)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בשורת הגאולה מעל גבי האופניים
השיירה יוצאת מהרחבה שלפני בנין  770לעבר מנהטן,
ועוברת גם בכיכר 'טיימס' המפורסמת ,השוקקת חיים
בכל שעות היממה .השיירה בולטת בנוף העירוני ,לא
מעט בזכות דגלי המשיח והחולצות הצהובות של
הרוכבים ,והיא זוכה לפרסום וסיקור נרחב.

לא מכבר ,בליל הסדר ,ישבו כל עם ישראל מסובין
בביתם וקראו את ההגדה ,בה מובאים דברי חכמים
"כל ימי חייך – להביא לימות המשיח" .פשט הדברים
מסביר את ההוכחה לכך שגם בזמן הגאולה יזכירו את
יציאת מצרים .אולם הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר
כי ממילים אלו לומדים כי חיות האדם צריכה להיות
ממוקדת בהבאת ימות המשיח לא רק בשעה שחושב
ומדבר ועושה פעולות לשם כך ,אלא עצם חיותו ,בכל
רגע ביום ובלילה ,ער או ישן ,היא להביא לימות המשיח.

רוכבי השיירה בכיכר ה'טיימס' המפורסמת במרכז מנהטן

ביטוי לכך ניתן למצוא בפעולת ה'תמימים' – תלמידי
הישיבה המרכזית ב ,770ביתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח שבניו-יורק .רבים נוהגים לנצל זמן בימי חול
המועד ולצאת לטייל באופן כזה או אחר .אצל תלמידי
הישיבה היה ברור כי גם מנהג שכזה יש לקשר עם
הבאת המשיח ופרסום בשורת הגאולה ,וכך נולדה
'שיירת האופניים'.

אלו שאינם יהודים נקראים
לשמור על שבע מצוות בני
נח .המטרה היא להוסיף
בפעולות של משיח וגאולה,
טוב וחסד ,כדי לזרז את
התגלותו של הרבי שליט"א
מלך המשיח

משיח במנהטן
למעשה מדובר כבר במסורת בת  12שנים .בשנת תשס"ט
היתה הפעם הראשונה שעלה הרעיון ,לקחת את הרעיון
שנקרא 'טיול אופניים' ,ולרתום אותו להפצת בשורת
הגאולה .העיתוי המתאים ביותר היה חול המועד פסח,
אז אין סדרי לימוד רשמיים בישיבה ,וניתן להקדיש
לכך כמה שעות .ה'תמימים' דאגו לשכור כמות גדולה
של זוגות אופניים ,ויצאו איתם למסלול נסיעה ברחבי
מנהטן ,המרכזי ברובעי העיר ניו יורק ,שנודע כאחד
ממרכזי העסקים ,התרבות והבידור הגדולים בעולם.

סיקור נרחב

מכיוון שהמטרה המרכזית היא לפרסם את בשורת
הגאולה ,המארגנים דאגו למיתוג מתאים ואמצעי
הפצה .הודפסו חולצות עבור כל הרוכבים ,על כל
אופניים נתלה דגל משיח גדול ,והוכנו מראש כרטיסי

מאז הפך קיום השיירה למסורת ,והיא מתקיימת בכל
שנה בימי חול המועד פסח .משתתפים בה תלמידי
הישיבה ב 770וכן אורחים שהגיעו לשהות במחיצתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח בי"א ניסן וימי חג הפסח.

'משיח' רבים לחלוקה .כמובן שבמהלך השיירה ניתן
פרסום גם ל 7מצוות בני נח ,עליהן צריכים לשמור בני
כל האומות.

עצה והדרכה

מי שנטל על עצמו השנה את ארגון השיירה הוא יוסף
יצחק אביכזר ,מתלמידי הישיבה ,שעוסק גם בשאר
ימות השנה בפעולות שונות להפצת בשורת הגאולה
של הרבי שליט"א מלך המשיח .אביכזר בסיוע 'תמימים'
נוספים דאגו לכל הצד הארגוני והביצועי ,כך שהשיירה
תוכל להתקיים גם השנה על הצד הטוב ביותר.

לקבל את פני המשיח
במשך השנים נעשתה שיירת האופניים מודל לחיקוי,
וגם במקומות ובזמנים שונים אורגנו שיירות של רוכבי
אופניים לפרסום בשורת הגאולה .הבולטות שבהן
התקיימו בארץ הקודש ,בערים תל אביב ,רחובות,
ובמקומות נוספים .גם בנוף הישראלי בלטו רוכבי
האופניים עם דגלי המשיח ,וזכו לתשומת לב רבה.
הציבור כמובן הגיב בחום ,ונהגי הרכבים כמו הולכי
הרגל הודו לחסידים הצעירים על כך שהם מחזקים
את האמונה בביאת המשיח ,ומספקים תזכורת חמה
ותוססת על נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כי
דורנו הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה,
והנה זה משיח בא.
המסר מלווה כמובן גם בהודעה על כך שהדבר
האחרון שנותר לעשות הוא לקבל את פני משיח צדקנו,
ובקריאה להוספה במצוות ובמעשים טובים .אלו שאינם
יהודים נקראים לשמור על שבע מצוות בני נח .המטרה
היא להוסיף בפעולות של משיח וגאולה ,טוב וחסד ,כדי
לזרז את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הנהגת ה' והרופא
מה שהקשו לו ,איך אפשר להאמין בהשגחה פרטית ,או
בכלל שהקדוש ברוך הוא הוא אדון העולם ומנהיגו...

אנשים בעלי יושר וצדק ,ואין לומר שאין לו גם ידיעה
בחכמת הרפואה ,הרי תהיה אצלו החלטה גמורה שאלו
האנשים המטפלים בילד או המנותח אינם אלא גזלנים
שכל כוונתם לגרום כאבים גדולים ועצומים לאלה הנופלים
בידיהם .מה שאין כן אילו היה לאורח זה הבא מהמדבר
ידיעה באופני רפואה בגוף האדם ,שלפעמים צריך לעשות
ניתוח או לעקור שן מקולקלת ,אף שבשעת מעשה הכאב
גדול ביותר ,כיון שעל ידי זה יצילו את האדם מייסורים
ממושכים ואנושים ויהיה גופו בריא משך עשיריות שנים . .

וביאור הדבר הוא מדוגמא במקצוע אחר .יתאר לעצמו
אדם שמעולם לא היה בישוב ,וגדל במדבר יחידי ,ופתאום
הביאוהו לחדר של רופא שיניים ,או של מנתח כירורגי,
ורואה אשר ילד יושב על כיסא ,וידיו ורגליו קשורות לכיסא,
והרופא שנים עוקר אחת משיניו ,והילד צועק בקול גדול .או
בדוגמא של המנתח ,רואה אדם קשור לשלחן באופן שלא
יוכל לזעזע את אבריו ,להגן על עצמו או לברוח ,ומנתחים
אותו ושופכים את דמו.

והוא הדין בענייננו  . .אם על ידי ייסורים של שעה קלה,
קלה בערך הזמן של חיי הנשמה קודם מאורע זה ושלאחר
מאורע זה ,תבוא תועלת נצחית לכל הזמן העבר והעתיד ,הרי
לא לבד שלא היה מערער על הייסורים ,אלא היה מודה לה'.

מובן מעצמו ,שמי שאין לו כל ידיעה אם הרופאים הם

(אגרות קודש חלק ח עמוד קפא)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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