שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת תזריע-מצורע

1340

ד' אייר ה'תשפ"א ()16.4.21

צריך ללמוד
כדי להאמין

'לכתחילה אריבער' גם בפעולות נועזות הפורצות את הגבולות ,וגם בחיים האישיים לשינוי למבט של
גאולה .את זאת עושים על ידי לימוד עניני גאולה ומשיח ובמיוחד בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
על פי פרסומים בעולם ,הסיבה לקצר החשמלי שפגע
בתפקוד הכור האיראני ,נגרם כתוצאה ממעשה חבלה
מכוון שהופעל על ידי מדינה אחרת ,מחוץ לאיראן .אם
דיווחים אלו נכונים ,הרי שיש
להעניק את מילות הברכה
למבצעים האלמונים ,ולשבח
אותם על פעילות המתאימה
באופיה לרוח היום הגדול שחל
השבוע  -ב' אייר ,המשפיע על
כל הימים שלפניו ,לנהוג באופן
אותו טבע בעל יום ההולדת
של יום זה ,הרבי המהר"ש:
"לכתחילה אריבער":

לבושיו") של כל אחד ואחד מישראל להביא את המשיח . .
וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ("מלכות
שבתפארת") היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת
המשיח והגאולה בפועל ממש".
זאת אומרת שהדרך הישרה
הקלה והמהירה היא על ידי
לימוד עניני גאולה ומשיח.

אם עד לשנה זו ,אולי היו לכל
אחד התחייבויות קודמות
לשיעורים תורניים כאלו
ואחרים ,קביעות עיתים לתורה
באופן שמנע ממנו בשגרת חייו
השתתפות קבועה בלימוד עניני
"העולם אומר שכאשר אי אפשר
גאולה ומשיח ,באה תקופת
ללכת מלמטה הולכים מלמעלה,
הקורונה ושיבשה את כל מערך
לומדים עניני משיח וגאולה
שמלכתחילה
אומר
ואני
השיעורים .בימים אלו ,כאשר
שיעורי גאולה ומשיח מתקיימים בכל מוקדי
מלמעלה" ,סיסמא זו הפכה
חב"ד .בתמונה שיעור מרכזי ב770-
בחסדי שמים נפתחים מחדש
למוטו מנחה בכל עניניו ,והרבי
מקומות הלימוד ,בתי המדרש
שליט"א מלך המשיח ,מפרסם
ובתי הכנסת ללימוד נרחב ,הרי זה הזמן שכל אחד ייסד
זאת בצורה נרחבת בשיחותיו הקדושות וקורא ללמוד
במקומו שיעור חדש בלימוד עניני גאולה ומשיח ,בכל
בדרך חיים זאת בכל הפרטים במהלך החיים ובמיוחד
חלקי התורה בהם ניתן למצוא ביאורים בענינים אלו,
בעבודה המיוחדת הנדרשת מאיתנו כעת :הבאת הגאולה
ובמיוחד מתוך תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,כפי
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.
שניתן למצוא אותם בשיחות ה'דבר מלכות' השבועיות.

חדשות טובות
מתכוננים לתהלוכות
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
יתקיימו גם השנה ,תהלוכות ל"ג בעומר,
עליהם הוכרז לפני ארבעים שנה ומאז הפכו
לחלק בלתי נפרד מיום חגם של הילדים
הצועדים ברחובות הערים במפגן גאווה
יהודי .טלו חלק באירועים המתקיימים
השנה במתכונת מותאמת להנחיות
הבריאות .פרטים בכל מוקדי חב"ד.

ונגלה כבוד ה'  -חלק שני
הרב דוד גלייזר ,הוציא לאור את הספר
ונגלה כבוד ה'  -חלק שני ,הכולל סיפורים
נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח ועוד
על הגאולה הקרובה .בספר למעלה משלש
מאות וחמישים עמודים גדושים בהסברים,
משלים חסידיים וסיפורים .ניתן לרכוש את
הספר בטלפון.052-580-2714 :

מייסדים שיעורים

שהחיינו

הצלחה לחידון הדבר מלכות

 30שנה חלפו מאותה שיחה נוקבת ,בה קיבלנו את
המשימה" :הדבר היחידי שיכולני לעשות  -למסור העניין
אליכם :עשו כל אשר ביכולתכם  -עניינים שהם באופן
דאורות דתוהו ,אבל ,בכלים דתיקון  -להביא את משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש!" ,כאשר זמן קצר לאחר אותה
שיחה ,בשבת פרשת תזריע מצורע ,אומר הרבי שליט"א
מלך המשיח את הדרך לעשות זאת:

לימוד זה ,מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח ,צריך
להעשות בשני המישורים ,הן לימוד עיוני אישי באופן
מעמיק ונרחב ,והן לימוד ברבים בהשתתפות של עשרה
יהודים  -לימוד המוסיף ברגש השמחה וההתפעלות.

ביום חמישי התקיים חידון הדבר מלכות
העולמי לנשים ובנות של ארגון אחות
התמימים ,בשנה הרביעית ברציפות.
האירוע התקיים בשידור חי לאלפי צופות,
בהפקה חסרת תקדים .עשר המתמודדות
שעלו לגמר הפגינו בקיאות שלא תאמן
בשיחות הקודש .השיא היה בגמר  -בו
הוכרזו לראשונה שתי כלות דבר מלכות
במקום הראשון!

"שכיון שמשיח צדקנו עומד
לבוא תיכף ומיד ,אבל עדיין
לא בא בפועל ,שלכן דרושה
ההשתדלות האחרונה ("סוף

לימוד זה מתקשר כמובן גם לנתינת צדקה ,באופן של
"גדולה צדקה המקרבת את הגאולה" ,ובפשטות בכל שיעור
שכזה ,המתייסד בימים אלו ,ידאגו המארגנים להציב קופת
צדקה אליה ישלשלו המשתתפים את תרומתם ,כהוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח ,שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד
ממש ,גאולה אמיתית והשלימה ,ונברך" :ברוך אתה . .
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

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

הנגע שהופך לעונג
שהם ירדו והתלבשו בצורה שלילית .כדי לתקן אותם
אין צורך בעניינים חדשים ,אלא רק לגלות ולחשוף את
המציאות האמיתית שלהם  -עניין טוב ונעלה.

בזמן מיוחד זה ,שכבר "כלו כל הקיצין" לגאולה,
מודגשת במיוחד חובתו של כל יהודי לפעול ככל
יכולתו להביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף
מיד ממש ,אשר לכן יש לראות כיצד עניין כה מרכזי
וחשוב נרמז בפרשת השבוע אותה אנו קוראים בשבת
זו – פרשת "תזריע-מצורע".

כך גם בנוגע לגאולה :ההעלם והסתר שקודם הגאולה
הוא לאמיתו עניין נעלה ואור גבוה ,אלא שכתוצאה
מהשתלשלות הדרגות עד למטה זה נראה כעניין
שלילי  -לא טוב ,התיקון לזה מגיע ע"י גילוי המציאות
האמיתית – קיום תורה ומצוות – שמבטלים ומסירים את
הכיסוי המדומה .כעת מובן ש"תזריע" ו"מצורע" אינם
שתי הפכים ,כי אם ענין אחד הבא בהמשך זה לזה.

שמן של הפרשיות הללו קשור באופן ישיר לגאולה:
פרשת "אשה כי תזריע וילדה זכר" מדברת על לידה –
רמז ברור על הגאולה שנקראת כך בספר ישעיה "יָ ְל ָדה
ִצּיֹון ֶאת ָּבנֶ ָיה" – גאולה נצחית ללא גלות אחריה; ופרשת
"מצורע" נקראת בשמו של הגואל ,כנאמר בגמרא
שהמשיח נקרא מצורע ,כי הוא יהיה נגוע וסובל את
כאבם של בני ישראל.

הנגעים בשורשם העליון הם
כלל לא טומאה ,כי אם אור הדרך הישרה והמהירה לגאולה
גבוה ונעלה מאין כמוהו ,רק
אך עדיין נותרה השאלה :מהי ההשתדלות הדרושה
מכל יהודי ברגעים אלו שלפני הגאולה? ובלשון המשנה
שהוא תוצאה ממידת הדין
בפרק השני ב"פרקי אבות" אותו אנו לומדים השבת:
של קדושה שלכן בירידתו
"איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?" – מהי ה"דרך
הישרה" של בני ישראל בדורנו זה ,שסיימו והשלימו את
למטה הוא מגיע כנגע צרעת
כל העבודה שהייתה צריכה להיעשות כדי להביא כבר

גלות או גאולה?
אך יש להבין ,כיצד ייתכן ששתי דברים מנוגדים אלו
מתחברים לפרשה אחת :הכותרת "תזריע" מסמלת לידה
וגאולה ואילו השם "מצורע" מורה על סבל ומכאוב
הגלות! השאלה גם שבה ומתעוררת כלפי כל פרשה
בפני עצמה :פרשת "תזריע" (גאולה) עוסקת בהמשך
בדיני נגעים (תוכן גלותי) ,ואילו פרשת "מצורע" עוסקת
בטהרת המצורע ,עניין גאולתי.
כדי להבין זאת צריך להקדים ולבאר מהו עניין
ה"נגעים" והצרעת :בספר לקוטי תורה מסביר אדמו"ר
הזקן (רבי שניאור זלמן ,בעל ה'תניא' וה'שולחן ערוך')
שהמצורע הסובל מן הנגעים הוא בעל מדרגה גבוהה
כל כך שכל מעשיו מתוקנים ומושלמים ,ומה שנותר לו
זה רק לברר את החלקים האחרונים – "פסולת שבסוף
לבושיו" .זו הסיבה שהנגע מתפשט רק בעור ,דהיינו

במעטפת החיצונית בלבד ולא בחלק מבשרו או משאר
האיברים והגידים של האדם.

אור בלתי ניתן להכלה

והתשובה לכך :לימוד התורה (במיוחד) בענייני משיח
וגאולה היא הדרך הישרה ,הקלה והמהירה מבין כל
דרכי התורה כדי לפעול את התגלות וביאת המשיח
והגאולה בפועל ממש.

מסביר אדמו"ר הזקן :הנגעים בשורשם העליון הם
כלל לא טומאה ,כי אם אדרבה – אור גבוה ונעלה מאין
כמוהו ,רק שהוא תוצאה ממידת הדין של קדושה שלכן
בירידתו למטה הוא מתלבש ומגיע בדוגמת נגע צרעת.

והעיקר שכל זה יביא בפועל את הגאולה האמיתית
והשלימה ,עד שזוכים לשמוע מיד הכרזה בכל העולמות
ש"הנה זה המלך המשיח בא" ועד שאפשר לגעת ולמשש
ולברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מזה מובן שהנגעים הם עניין טוב ונעלה בשורשם ,אלא

(על פי שיחת שבת פרשת תזריע-מצורע ה'תנש"א)

ניצוצות של גאולה
בדד ישב מחוץ למחנה מושבו

את הגאולה האמיתית והשלימה?

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(תזריע יג ,מו)

הצרעת הוא דבר שנבדל מן העולם הזה ,וזו הסיבה
שהמצורע הוא נדחה מן מחנה ישראל ואין לו שייכות אל
העולם .ולכך כתיב "בדד ישב".
ומפני כי המשיח גם כן נבדל מן עולם הזה לגמרי ,לכך
קודם שיבוא המשיח הוא דומה כמו מצורע .שאין לו
שיתוף וחיבור אל העולם ,רק הוא מחולק הימנו.
בשביל כי המשיח יהיה שכלי לגמרי ,ואלו העולם הזה הוא
גשמי ,ולכך יש לו משפט המצורע.
ולכך נקרא שמו 'חיוורא דבי רבי' (מצורע של בית רבי).
(נצח ישראל ,המהר"ל)

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות
טהורות  . .ואחר יבוא אל המחנה (מצורע יד ,ד-ח)
בדרך רמז תרמוז הפרשה על גלות בני ישראל . .ביום
טהרתו" .וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות
טהורות" הם שני המשיחים .ששני משיחי ישראל הם,
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד .ובתחילה יתגלה משיח בן
אפרים וימות ואחר כך יתגלה משיח בן דוד.
ואומרו "ועץ ארז ושני תולעת ואזוב" ,רמז לזכות שלושת
אבות ,שצריך צירוף זכות שלשתן  . .ואמר "את הציפור
החיה" שהוא משיח בן דוד ,יקח אותה הקב"ה ,ויצרף עמו
זכות האבות ,ויצרף נקמת הצדיק שנהרג " . .ואחר יבוא
אל המחנה" זה מחנה שכינה ,ירושלים היורדת בנויה
מלמעלה.

להוסיף בלימוד ענייני הגאולה
כדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף
ומיד – על כל אחד ואחד מישראל  . .וכן
הנשים והטף ,כל חד וחד לפום שיעורא
דיליה) להוסיף בלימוד התורה (במיוחד)
בעניני משיח וגאולה .ומה טוב – שהלימוד
יהיה (ברבים) בעשרה  . .יש מעלה מיוחדת
כשלומדים עניני משיח והגאולה ברבים
בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב,
שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות
והצפיה לביאת המשיח .ועוד ועיקר
כפשוט – להוסיף בקיום המצוות בהידור,
ובמיוחד בההידור במצות הצדקה (כללות
כל המצוות) ש"מקרבת את הגאולה".
(שיחת שבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א)

(אור החיים)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:33
19:47

18:49
19:50

18:40
19:50

18:50
19:49

19:18
20:20

הפטרה :וארבעה אנשים  -בשער וימות (מלכים-ב ,ז ,ג  -כ)

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

|

פרקי אבות :ב

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
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ניסים גלויים
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מלך
חסידים
אגרות
שיח

הרב ח .לוי יצחק גינזבורג

על חשיבות לימוד
שיחות הדבר מלכות
בשיחת הדבר מלכות השבועית ,מגלה הרבי שליט"א
מלך המשיח כי הדרך הישרה ,הקלה והמהירה
להבאת הגאולה היא לימוד עניני גאולה ומשיח
שאלה :בין כותלי הישיבות ובקרב אנ"ש מרבים לדבר על החשיבות,
עד כדי חיוב ,ללמוד מידי שבוע את ה'דבר מלכות' השבועי משיחת
תשנ"א תשנ"ב .רציתי לברר ,מדוע כל כך חשוב ללמוד שיחות אלו
דווקא? מה מיוחד בהם יותר משיחות קודש אחרות בעניני גאולה
ומשיח שנאמרו ,ואף הוגהו על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח?
תשובה :החשיבות בלימוד שיחות אלו בכלל ,עוד לפני שאנו מדברים
על תוכנם המיוחד – עניני גאולה ומשיח – נובע מעצם זה ששיחות
אלו הם האחרונות לעת עתה ששמענו מהרבי שליט"א מלך המשיח,
(וכפי שהתבאר במספר מקומות ענין זה )...אולם ,בנוסף לכך ,ישנה
חשיבות מיוחדת בלימוד שיחות אלו דווקא ,בקשר לקיום ההוראה
של לימוד עניני גאולה ומשיח:
באופן כללי כולל הלימוד את כל עניני משיח וגאולה שבתורה – תנ"ך,
מדרשים ,גמרא ,זהר ,ספרי חסידות ובפרט מאמרים ושיחות של נשיא
דורנו (ועד כדי כך שכל הספרים – מלאים בדבר זה .ראה שיחת ש"פ
אחרי וקדושים תנש"א הערה  .)120ועל הוראה זו חזר הרבי שליט"א
מלך המשיח עשרות פעמים ללא גוזמא באמרו שזהו "מנהג ישראל"
שהולך ומתפשט ועוד כהנה וכהנה ביטויים ,ובמרכזן שהיא היא
"הדרך הישרה"!
אולם ,בשיחת ש"פ בלק תנש"א הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח
והדגיש שהלימוד הוא:
"לא (רק) בתוך "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה ,אלא (גם
ו)בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה "לחיות עם הזמן"
דימות המשיח  . .ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן
המתאים לזמן מיוחד זה ,שעומדים על סף הגאולה ,ומראים באצבע
ש"הנה זה (המלך המשיח) בא".
ובהמשך השיחה שם" :רואים שישנו קושי ("עס קומט ָאן שווער)
להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד
שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה  . .והעצה לזה  . .על ידי לימוד
התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה ,ומתחיל
לחיות בעניני הגאולה ,מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא".
בשיחה זו מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ,שלימוד גאולה ומשיח
היא לא רק סגולה להבאת הגאולה ,אלא בעיקר שהאדם "חי" עם
משיח ,שמכיר ומרגיש שהוא נמצא בימות המשיח ,וכלשונו שם" :עד
להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד
זה".
הרגשה זו יכולה לבא רק על ידי לימוד השיחות של תקופת תנש"א –
תשנ"ב .דווקא שם מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ,בהבנה והשגה,
את אופיה של תקופתינו הנוכחית :הסתיימה עבודת הבירורים ,משיח
כבר התגלה ,פעולותיו ניכרים בעולם ,עבודתינו כיום היא עבודה
מיוחדת של קבלת פני משיח צדקנו וכו' וכו'.
והמציאות מדברת בעד עצמה .רואים בחוש שהלימוד בקביעות
בדבר מלכות הוא הוא סם החיים והתרופה להתעוררות בכל עניני
גאולה ומשיח .דווקא לימוד זה מעורר ,יותר מכל חלק אחר בתורת
ובקאך ,בהתגלות המהירה
ָ
הגאולה בכלל ,לצפות ולהאמין בהתלהבות
והשלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

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

ג' פרקים ליום
הל' שכנים .פרק יג-יד .הל' שלוחין ושותפין .א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
הל' עבדים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

ד'  -י' אייר
פרק אחד ליום
הל' אסורי ביאה .פרק כב.
הל' מאכלות אסורות .א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

המפתח ל'שיבר' הברכה
הייתה זו שעת צהריים חורפית .צלצול
הסלולרי קרע את הדממה בביתה של ענת.
היא ניגשה וענתה לשיחה .מספר שניות
הקשיבה לדובר מהצד השני ולפתע פרצה
בקריאה :וואו! לא יכול להיות! איזה נס!...
***
הסיפור החל בחודש טבת שנה שעברה.
גברת ענת עבדה כמזכירה במוסך לכלי רכב
בבאר שבע .שם עבד גם מכונאי צעיר וחביב
בשם רפי טרבלסי.
באחד הימים ביקש רפי מענת להדפיס
עבורו מסמך מסויים שקיבל באימייל .ענת
הדפיסה את המסמך ותוך כדי הבחינה בתוכן
הדברים .היה זה מכתב מרופא בכיר אודות
טיפול רפואי לצורך כניסה להריון.
"מה זה רפי?" ,שאלה גברת ענת" ,אין לך
ילדים?" .רפי נאנח באנחה עמוקה" .לצערי
לא .אני ואשתי לא זכינו לילדים .כבר עשר
שנים שאנו נשואים ולא זכינו לפרי בטן .כבר
ניסינו הכל .שום דבר לא עזר"...
"ולבקש ברכה כבר ניסיתם?" ,שאלה גברת
ענת" .אני לא כבר מאמין שזה יעזור" ,השיב
רפי" ,נראה לי שרשום לנו בשמיים שלא יהיה
לנו ילדים .שום דבר כבר לא יעזור" ,השיב
רפי בייאוש ...הסיפור הכאוב של רפי נגע
לליבה והיא החליטה לנסות לעזור לו.
למחרת ,כמידי יום חמישי ,נכנס בשערי
המוסך הרב אהרל'ה קופצ'יק .חסיד חב"ד
ורב בישיבת תומכי תמימים בעיר ,המקפיד
לזכות יהודים במבצעי הקודש לקבלת פני
הרבי שליט"א משיח צדקנו.
במהלך הביקור במוסך ,סיפרה לו גברת ענת
אודות מצבו העגום של רפי וביקשה שיכתוב
עבורו ויבקש ברכה מהרבי שליט"א מלך
המשיח .הרב קופצ'יק ביקש לברר את שמו
ושם אמו של רפי ושל אשתו ,אולם כשרפי
שמע את הבקשה התעצבן וכעס" .לא רוצה
לכתוב לצדיקים ולא רוצה שתכתבו בשבילי!
נמאס לי כבר לפתח תקוות וציפיות ולבסוף
להתאכזב פעם נוספת"...
הרב קופצ'יק לא אמר נואש .הוא ביקש
מגברת ענת שתנסה במשך הזמן לחלץ מרפי
את השמות מבלי לעורר את כעסו.
חלפו שבועיים ונקרתה הזדמנות .בתור
מזכירת המוסך הייתה על ענת למלא טופס
רשמי מסוים עם שמות ופרטי העובדים
במוסך .היא ניצלה את ההזדמנות ,חילצה
מרפי את השמות ,ומיד שלחה אותם אל
הרב קופצ'יק ,שישב וכתב לרבי שליט"א
מלך המשיח באור לי"א שבט ה'תש"פ בקשת

ברית המילה של אלרועי יוסף טרבלסי

"מה זה רפי ,אין לך
ילדים?" שאלה ענת.
רפי נאנח באנחה
עמוקה וענה" :לצערי
לא .אני ואשתי לא
זכינו לילדים .כבר
עשר שנים שאנו
נשואים ולא זכינו לפרי
בטן .כבר ניסינו הכל.
שום דבר לא עזר"...
ברכה עבור בני הזוג .את מכתבו הכניס בין
דפי האגרות קודש .ברכה מדוייקת התקבלה
בכרך טו עמוד קפז" :כותב ממה ששמע
מהרופא והרושם שפעל עליו ועל זוגתו .
 .בתקופתנו זו בכל יום מתחדשים טפולים
חדשים בענייני רפואה ,מוצאים סממני רפואה
חדשים  . .והלואי יהיו חזקים בבטחונם בבורא
עולם ומנהיגו המשגיח על כל אחד ואחת
בהשגחה פרטית ,שבעתיד הקרוב יווכחו
במוחש ששקר דברי הנ"ל".
מספר ימים אחר כך גילה רפי שכתבו
עבורו את בקשת הברכה מהרבי שליט"א
מלך המשיח .שוב הוא התעצבן שביקשו
עבורו ברכה ,אולם גברת ענת ,בפרץ של
אמונה ואינטואיציה לא מוסברת ,אמרה לו
בביטחון" :רפי ,אתה תראה! בחנוכה בעוד
שנה תזכה לחבוק בן זכר!"
הימים חלפו .ענת עברה לעבוד מהבית
בעקבות משבר הקורונה וכבר לא יצא לה
לפגוש את רפי .בערב חנוכה השנה ,בשעת
צהריים אפרורית ,מצלצל הפלאפון בביתה.
על הקו הרב קופצ'יק" :גברת ענת ,את
השליחה לנס! היום מתקיימת בשעה טובה
הברית מילה לבנו של רפי!"...
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סכנת נפשות  -כולם יודעים
לכל-לראש ,צריך לקיים את הוראת הקב"ה ...:שזהו  -כיצד ההנהגה
צריכה להיות כדי לשמור על הבטחון  -הלכה מפורשת בשולחן ערוך
אורח-חיים (-המלמדת מהי ההתנהגות הנאותה בחיים) הלכות שבת סימן
שכט ,שאסור לתת לאינו-יהודי דבר שיכול לפגוע בבטחון ארץ ישראל.
(ל"ג בעומר בעת ה"פאראד" תש"מ)

• לז"נ הרה"ח יצחק ב"ר ניסים ע"ה ברוך ,נלב"ע כ"ט ניסן ה'תשפ"א .הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ,תיכף ומיד ממש •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ניסים מתגלגלים בבית שאן
לשולחן ,אך אין פנאי להתכופף ולהרימם .בבית שאן זה
ממש כך" ,היא מספרת.

היה זה לפני למעלה מ 70-שנה ,כאשר המשפיע
החסידי הרב שלמה חיים קסלמן ,ששהה אז במחנה
הפליטים שבכפר 'פוקינג' בגרמניה ,קיבל מכתב מהרבי
שליט"א מלך המשיח .הנושא המרכזי במכתב עסק
בצורך ובחשיבות לקשר כל יהודי לנשיא הדור ,ראש
בני ישראל .בן היתר הופיעו שם המילים הבאות" :יש
רבי בישראל ,ואין הוא מוגבל בהגבלות הטבע ,והרוצה
ללכת לבטח דרכו במסחר ,בהנהגת הבית ועוד ,לא ירים
את ידו מבלי לשאול את פי הרבי".

"ישנה אישה חרדית תושבת העיר שבצעירותה
למדה בבית ספר חב"ד .כאשר ביום בהיר התעוררה
אצלה בעיה במשפחה ,היא נזכרה כי אפשר לפנות
לרבי שליט"א מלך המשיח .היא עשתה זאת בעצמה
באמצעות ספר 'אגרות קודש' שהיה בביתה ,וקיבלה
מענה – להתייעץ עם נשות חב"ד בעיר .מכיוון שהיתה
חדשה בבית שאן ,לא הכירה עדיין את חב"ד .הבעיה
העיקה עליה ,והיא הרגישה במצוקה כיוון שלא ידעה
איך לקיים את ההוראה שקיבלה .בתוך כך יצאה
לקניה קטנה במכולת ,המוכר עטף את המוצרים בנייר
עיתון ,ובבית הבחינה כי על הנייר מופיעה המודעה עם
הפרטים שלנו .היא כמובן מיד יצרה קשר ,והכל בא על
מקומו בשלום".

בית חב''ד בית שאן

המילים הללו נעשו למשמעותיות ביותר בחייהם של
רבים ,וברבות הימים אינספור יהודים אכן זכו כתוצאה
מכך להכיר את נשיא הדור ,ראש בני ישראל ,לקבל את
עצתו ולבקש את ברכתו .אך קרוב לוודאי שגם הרב
קסלמן לא חשב לעצמו באותו הזמן ,כי יבוא יום ונכדתו
שלו תעסוק במרץ בדיוק בנושא הזה – לסייע ליהודים
לקבל עצה וברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח.

היא ובעלה הגיעו לעיר
מיד לאחר חתונתם ופתחו
בית חב"ד .מטבע הדברים,
אנשים רבים מחפשים
עזרה ,פעולה מתמשכת
ובבית חב"ד מציעים להם
"הנשים שמגיעות משאירות את הפרטים שלהן ,וכך
לפנות אל הרבי שליט"א
אנחנו שומרים על קשר .אני מצרפת אותן לקבוצה שלנו,
מלך המשיח
והן משתתפות גם בשיעור השבועי שלנו שמתקיים מידי

חשיפה מוגברת
כבר  35שנה מתגוררת חני שמולביץ בעיר בית שאן
בשליחות הרבי שליט"א מלך המשיח .היא ובעלה הרב
יעקב עליו השלום הגיעו לעיר מיד לאחר חתונתם
ופתחו בה בית חב"ד ,מאז מתנהלת בעיר פעילות ענפה
של הפצת היהדות והחסידות לזירוז הגאולה .מטבע
הדברים ,אנשים רבים החווים בעיה כלשהי או נמצאים
בצומת דרכים בחייהם מחפשים עזרה ,ובבית חב"ד
מציעים להם לפנות אל הרבי שליט"א מלך המשיח.

הפתרון בנייר העיתון

"כבר שנים רבות שאני מסייעת לנשים בתהליך הכתיבה
באמצעות ספרי 'אגרות קודש' .בתחילה היה זה במשרד
שממוקם בביתי ,אך בשנים האחרונות עם המעבר לבית
חב"ד החדש ,עיקר הפעילות מתרכזת שם" ,אומרת
שמולביץ" .במקביל ,התחלנו לפרסם מודעה קבועה

בכל יום באות נשים לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח.
הפונות מגיעות מכל המגזרים ,ובפיהן סיפורי הניסים
שחוו בעצמן .בימים אלו מופק סרטון המביא מדגם
של סיפורי מופתים כפי שסיפרו הנשים בעצמן.
"פתגם חסידי אומר שבחב"ד הניסים מתגלגלים מתחת

בעיתון המקומי ,וכך התגברה החשיפה של התושבים
לנושא".

עצה והדרכה

בדרך כלל רצוי לקבל החלטה טובה לפני הכתיבה ,וכך
משפיע הדבר לאורך זמן .פעמים רבות רוכשת האישה
אותיות בספר התורה של ילדי ישראל עבור ילדיה,
לעיתים נדרשת בדיקת התפילין והמזוזות ,ולפעמים
מחליטים להתחזק או להתחיל לשמור את דיני טהרת
המשפחה .כך יוצא שפעולת הכתיבה לרבי שליט"א
מלך המשיח מביאה להוספה בתורה ומצוות ,ומגבירה
את קיום המעשים הטובים לקבלת פני משיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מישהו כתב את הספר!
במענה למכתבה  . .ותוכנו כמה שאלות כלליות בנוגע
לאמונה ודת .ומתחילה מכתבך באזהרה שאינך מאמינה חס
ושלום באלוקים ,וזאת מתוך חוסר ודאות בקיומו.
מובנת הפליאה והתמיה ב"הצהרה" זו ,אף שלצערנו רגיל
סגנון זה בשאלותיהם של כמה וכמה מבני הנוער .ברם יש
מקום לפקפוק במציאות הבורא רק כשיש חוסר התבוננות
מוחלט ,ובפרט שהמענה על שאלה זו כבר מפורסם ונמצא
בכמה ספרים בדפוס ,אף כי לרוב פשטותו ישנם נמנעים
מלקבלו.
ומשל למה הדבר דומה ,לאדם הרואה ספר בעל כמה וכמה
דפים ובעל תוכן שכלי ,ואף על פי כן עומד ומצהיר שאיננו

נא לשמור על קדושת הגליון

יום ראשון דרך תוכנת  .ZOOMבדרך כלל ,בהמשך,
כאשר מתעוררות שאלות נוספות ,הן חוזרות שוב כדי
לקבל עצה וברכה" ,אומרת הגברת שמולביץ.

מאמין שמי שהוא בעל שכל העלה העניינים בכתב ,ולאחר
מכן היה מי שסידר את החיבור בדפוס ,ועוד אדם בעל
שכל שכרך הספר; והלז איננו מאמין ,מתוך חוסר ודאות,
במציאות המחבר והמדפיס ושעשו מלאכתם בחכמה ודעת.
והנה במשל המדובר הוא אפילו אם הספר אינו אלא בעל
דפים אחדים ,על אחת כמה וכמה בנוגע לעולמנו .והרי
דווקא המדע החדיש גילה בו סדר נפלא בכל פינה ופינה,
ומיום ליום מגלים הרמוניה וחוקיות המפליאה את עין כל
היודע על דבר זה.
ולהעיר ,שזהו ודאות לא רק בקיומו של בורא עולם ,כי אם גם
אשר שכלו ויכולתו גדולים לאין ערוך מכל השכל והיכולת
שבעולם וכו'.
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