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אחדות ממתן תורה
לגאולה השלימה

גילויי האחדות וגלי אהבת ישראל שנצפו השבוע ,הם המאפשרים לכל אחד לטעום מהתקופה עליה נאמר:
ובאותו הזמן לא יהיה שם  . .ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות" ,בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש
האסון המזעזע במירון הוביל במפתיע לתוצאה חיובית
של גילויי אחדות מרגשים בין חלקי העם .דווקא מתוך
ההלם ותדהמה ,נראו תופעות מדהימות של ערבות הדדית
בין יהודים מכל חלקי הארץ,
מכל השכבות ומכל המגזרים
שיחד קיימו הלכה למעשה את
'כל ישראל אחים' ונחלצו איש
לעזרת רעהו .כאלו שלא נפגשו
מעולם ,אנשים שלא חשו מעולם
קרבה או קשר מיוחד ביניהם,
מצאו את עצמם נרתמים יחד
לסייע ולעזור היכן שרק יש
צורך.

האחדות בין כל חלקי העם ,היא גם המפתח לגאולה ,והדרך
לטעום מהגאולה האמיתית והשלימה .תקופה המאופיינת
באחדות גמורה ,כדברי הרמב"ם על ימות המשיח" :ובאותו
הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא
מלחמה ולא קנאה ותחרות
שהטובה תהיה מושפעת הרבה
וכל המעדנים מצויין כעפר ולא
יהיה עסק כל העולם אלא לדעת
את ה' בלבד ."...כבר עכשיו יש
לכל אחד את האפשרות לטעום
מעתיד זה( ,שאינו רחוק כלל,
אלא מגיע תיכף ומיד ממש)
על ידי הנהגה נכונה ברוח של
אהבת ישראל ואחדות.

בהתייחסותו למקרים מעין
אלו ,מביא הרבי שליט"א
"אני מאמין בביאת המשיח"...
מלך המשיח את מאמר הזוהר
כאיש אחד בלב אחד .עשרות אלפים בשירת
ולפי
הקדוש" :חסד ,דין רחמים",
"אני מאמין בביאת המשיח "...במירון השנה
את התוועדויות שיתקיימו
של
מצב
סדר זה נקבע כי אחרי
השבת בכל מקום ,יש לנצל
והתגלות
דין מגיע שלב הרחמים
להמשיך במגמה זו ולהוסיף
בטוב
בגלוי,
אותו
נראה
שאכן
מהפך
חיובית לטובה,
באהבת ישראל .לצד מעלות השבת ,שבת בה מברכים
האמיתית
הגאולה
היא
היחידה
כשהנחמה
הנראה והנגלה,
את חודש סיון ,שבת 'חזק' בה מסיימים את ספר ויקרא
ממש.
ומיד
והשלימה תיכף
ומתחילים את חומש במדבר ,יש לציין במיוחד את ענין
האחדות בעם ישראל ,כהכנה לקראת מתן תורה בחג
השבועות הבא עלינו לטובה.

אחדות שמגלה

יום האחדות ההיסטורי

מעלת האחדות ,נצרכת במיוחד בימים אלו בהם אנו
מתכוננים לחג מתן תורה .בשבת זו נברך את חודש סיון,
כשאחד מציוני הדרך החשובים בתולדות עמינו התרחש
אז ,לפני  3,333שנה ,ביום ראש חודש סיון ,המצויין בתורה
כיום בו הגיעו בני ישראל למדבר סיני.

זה הזמן להיערך לקראת חג השבועות ,ולהזכיר לכל
הסובבים אותנו את קריאתו המיוחדת של הרבי שליט"א
מלך המשיח שבזמן קריאת עשרת הדברות בבית הכנסת
בעיצומו של החג ,יש להביא את כולם  -אנשים ,נשים
ואפילו טף ועד לתינוקות שבעריסה.

את הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר" ,מסבירים חז"ל כי
לא נאמר "ויחנו" כפי שנכתב במקומות אחרים בתורה,
אלא "ויחן" לשון יחיד ,ללמדך שהיו כולם מאוחדים
"כאיש אחד בלב אחד" ועל
רגעים מרוממים אלו אומר
הקב"ה" ,הרי השעה שאתן
להם את תורתי".

אחדות זו שפעלה את מתן תורה ,תפעל בוודאי גם כעת את
הגאולה האמיתית והשלימה ,גילוי כל הסודות הנפלאים
שבתורה ,עליהם נאמר "תורה חדשה מאיתי תצא" ,גילויים
השייכים לכל עם ישראל ,כפי שכותב הרמב"ם " :ולפיכך
יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים
וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים" ,ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
מתכוננים למבצע שבועות
במוקדי חב"ד נערכים לקראת חג השבועות
למבצע מיוחד במסגרתו יקרא הציבור
להשתתף בקריאת עשרת הדיברות .יושם
דגש מיוחד על הבאת הילדים ,וכפי שהיה
במתן תורה "בנינו ערבים בעדינו" כאשר
אז קיבלנו בזכותם את התורה .בחלק
גדול מהמקומות ייערכו כינוסים מיוחדים
הכוללים חלוקת ספרי קודש ופרסים.
פרטים במוקדי חב"ד.

שבועות של גאולה
לקראת חג השבועות יצאו לאור יבול
מבורך של עלונים ,מנשרי פרסום בגדלים
שונים ,שלטים ,דפי קריאת התורה ועוד,
לצד פרסים מכל הסוגים על מנת לסייע
לשלוחים ברכישת כל המצטרך למבצע
החג .פרטים במרכז ההפצה ממש בטלפון
 077-5123-770או באתר mamesh.org

דרישה לביטחון ביו"ש
בעקבות התגברות מעשי הטרור מצד
הערבים במרחב יהודה ושומרון ,גוברת
הדרישה מהממשלה ומכוחות הביטחון
להחזיר את ההרתעה ולהשיב את השקט,
תוך הצרת אפשרויות המרחב המאפשר
למחבלים לתכנן ולהוביל מעשים כנגד
יהודים היל"ת ,כולל השבת המחסומים
לנקודות הקריטיות.

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

שלושת שלבי העבודה היהודית
שבת זו היא השבת שלפני ראש חודש סיון ,חודש קבלת
התורה ,הבא לאחר יותר מ 40-ימי הכנה לקראת מתן
תורה .בשבת הנוכחית ,מתעצמות ומתגברות ההכנות
של כל אחד ואחת ושל כולנו יחד לקבלת התורה מחדש.

למסקנה הנכונה ,והאם כדאי לבצע את הרעיון ,ורק
אחר כך לגשת לממש את הרעיון במעשה בפועל.
כידוע – האדם הוא עולם קטן ,וכך גם בעולם יש שלושה
מצבים המרכיבים את המציאות המושלמת :העולם
שלנו – הנקרא "עולם העשיה" בא בהמשך לשתי שלבים
נוספים – עולם הבריאה ועולם היצירה ,שהם מעין
הקבלה לשלבי המחשבה והדיבור .ושוב אותו רעיון:
התכלית לשמה ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות
– כולל העולמות הרוחניים והעליונים ,היא שבסוף הוא
יוכל להתגלות למטה  -בעולם העשיה ,העולם הגשמי.
אך יחד עם זאת ,למרות שהתכלית היא העולם שלנו,
צריך להיות ניכר בעולם הכוחות וההשפעות שיורדות
מהעולמות העליונים.

המספר שהכי מאפיין את מתן תורה הוא – שלוש.
בגמרא מפרטים חכמינו מגוון כיוונים מהם נקשרת
התורה למספר זה :תורה משולשת – בעלת שלושה
חלקים ,תורה נביאים וכתובים; שניתנה לעם משולש –
בני ישראל שנחלקים לכהנים לויים וישראלים; על ידי
השלישי – משה רבינו ,השלישי מבניו של אביו עמרם;
ביום השלישי – לאחר שלושת ימי ההגבלה; בחודש
השלישי – חודש סיון ,השלישי לחודש ניסן .במפרשי
הגמרא מובאים עוד ועוד רמזים של הקשר בין המספר
שלוש ובין התורה.

קודם כל יש את השלב בו
חושבים על הרעיון ,אחר כך
מגיע שלב הדיבור ,ואחר כך
הכח לבצע
מגיע שלב הביצוע – שלב
כך הוא גם בקיום המצוות :הכוונות הכי נשגבות של
המעשה בו מממשים את
מצוות תפילין ללא השורה התחתונה – הנחת תפילין
הרעיון ,הלכה למעשה
בפועל על היד ועל הראש ,לא נחשבת כלל לקיום

למה שלוש?
מה באמת מיוחד כל כך במספר שלוש שכורך אותו עם
התורה?
ההסבר לכך הוא ,שכאשר התורה ירדה לעולם הזה על
מנת לעזור ליהודי להתנהג כפי רצון ה' ,היא התאימה
את עצמה ו'התלבשה' בדרכי הטבע של האדם והעולם
המורכבים גם הם משלוש:
כל פעולה שאדם עושה עוברת שלוש שלבים – מחשבה
דיבור ומעשה .קודם כל יש את השלב בו חושבים על
הרעיון ,אחר כך מגיע שלב הדיבור בו הרעיון לובש
אותיות ומושמע לאוזניים נוספות להתייעצות וליבון,
ואחר כך מגיע שלב הביצוע – שלב המעשה ,בו
מממשים את הרעיון בצורה פרקטית ,הלכה למעשה.

שלושת תחנות ההשתלשלות
כך הוא הסדר והיסוד של החיים ,כל דבר צריך לעבור
את שלושת השלבים  -ודווקא בסדר כזה  -מבלי לדלג
או להחסיר את אחד מהם .הרי מה יועיל רק לחשוב
ולדבר על הרעיון מבלי ליישם אותו ,ומצד שני – באם
קופצים ממחשבה ישר למעשה ,הרי זה פזיזות לא
ראויה ולרוב הדברים לא מצליחים כפי המתוכנן.
ויותר מכך – בין שלב ה'דיבור' לביצוע המעשי יש
לקחת הפסקה קלה ולהתבונן מחדש האם אכן הגעתי

המצווה .אך עם זאת  -מצווה ללא כוונה פנימית,
היא כמו גוף ללא נשמה ,ולכן יש להשתדל לתת דגש
וחשיבות גם לרובד הפנימי של העניין ולכוון מכל הלב
בקיום המצווה.
זה הקשר בין התורה והמספר שלוש – התורה נותנת
לנו את הכח לבצע בשלימות את המטרה ,מבלי לדלג
או להחסיר את אחד משלושת השלבים ,כדי להצליח
לגלות את ה' בתוך העולם ולהכין אותו לגילוי המושלם
בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה בגשמיות
ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת בהר-בחוקותי תש"נ)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה

הרב מנחם כהן

את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו
אני ה' (בהר כו ,ב)

ונתתי שלום בארץ ,ושכבתם ואין מחריד,
והשבתי חיה רעה מן הארץ (בחוקותי כו ,ו)

אמרו רבותינו ז"ל "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
יוחאי ,אם משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתם מיד
נגאלים" ,והיינו שתי בחינות שבת שיש בכל שבת ,וכמו
שכתוב "עולת שבת בשבתו" ,והיינו כמו שכתוב בזהר שיש
שבת תתאה ושבת עילאה בכל שבת ,ועל זה נאמר "את
שבתותי תשמרו".

כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון,
אין חיה ממיתה אדם .וכמו שאמרו (ברכות לג ,א) "אין
ערוד ממית אלא החטא ממית" .וזהו שאמר הכתוב "ופרה
ודב תרעינה ,ואריה כבקר יאכל תבן" כי רק מפני חטאו
של אדם נגזר עליו להיות טרף לשיניהם ,והושם הטרף
הטבעי מהם גם לטרוף זו את זו כידוע ,כי בטרפם פעם
אחת יוסיפו להיות רעים יותר.

ולכן בירושלמי אמרו "אלו היו ישראל משמרים שבת אחת
כתיקונה מיד היה בן דוד בא" ,ואין זה סותר למאמר "אם
משמרים ישראל שתי שבתות" ,כי פירוש שתי שבתות
היינו גם כן שבת אחת.

פסוקי ומאמרי רבותינו ז"ל שאינם באים בהמשך למשיח
וביאתו ,אלא מדברים על היעודים שיהיו לעתיד לבוא,
כולל גם "והשבתי חיה רעה" ומאמר רז"ל "אילני סרק
עתידים להיות עושים פירות" ,הרמב"ם מפרש שאינם משל
אלא כפשוטם ,וזה יהיה בתקופה מאוחרת בימות המשיח.

(ליקוטי תורה)

(ליקוטי שיחות)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

(רמב"ן)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:48
20:04

19:03
20:07

18:56
20:07

19:05
20:05

19:40
20:45
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החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

תיכף ומיד הרי היא הגאולה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

...ותיכף ומיד הרי היא הגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו ,שאז יהיה
שלימות העניין של מתן תורה" ,תורה
חדשה מאתי תצא" .ובפשטות  -שעוד
לפני "זמן מתן תורתנו" ,ולפני ראש חודש
סיון ,בעמדנו בשבת מברכים חודש סיון,
שבת פרשת בהר בחוקותי ,זוכים לקיום
היעוד והסיפור שבהתחלת פרשת בהר:
"כי תבואו אל הארץ" ,ובהתחלת פרשת
בחוקותי" :ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה
יתן פריו"" ,עתידה ארץ ישראל שתוציא
גלוסקאות וכלי מילת" ,ו"אילני סרק
עתידים לעשות פירות".
(דבר מלכות בהר בחוקותי תנש"א  -מוגה)

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

ניסים גלויים
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שלושה צדיקים וזוג תפילין

חתימה של ערב
ימי ספירת העומר וההכנה לחג השבועות נושאים עימם מסר זהה
וקו ברור של חיזוק ועיבוי הקשר בין יהודי ליהודי ,והצורך להתמסר
לאהבת ואחדות ישראל .מפסח ועד ל"ג בעומר נוהגים בעולם את
מנהגי האבילות על  24אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה משום
שלא נהגו כבוד זה בזה .ימי ההכנה לחג השבועות אוחזים אף הם
בסימן אחדות ושלילת המחלוקת ,בכדי לקבל את התורה בשלימות
כפי שקיבלו אותה בני ישראל.

פעמים רבות מורה הרבי שליט"א מלך
המשיח לפונים אליו ,להקפיד על בדיקת
התפילין והמזוזות באם לא נבדקו ב12-
החודשים האחרונים .לצערינו חלק מהציבור
לא מודע לחשיבות המרובה שיש לבדיקה
שנתית זו ,ומתוך הנחות שגויות מפסידים
אפילו את קיום המצווה כפי שנדרש.

מעמד הר סיני חנו עשרות אלפים מישראל סביב המקום בו אמורים
לקבל את התורה ,אך בתיאור המאורע וחניית בני ישראל נאמר:
"ויחן שם ישראל" – בלשון יחיד .דרשו מכך חכמינו ,שעל אף מספרם
העצום של בני ישראל היו מאוחדים בלבבות "כאיש אחד בלב אחד".

הסיפור הבא ממחיש עד כמה חשוב להקפיד
על בדיקת התפילין:

במשך השנים חזרו ושיננו גדולי ישראל את המתכון לגאולה והפצירו
בבני דורם ליטול חלק בהחשת הגאולה .לא אחת הבטיחו כי באיחוד
השורות בעם ,ביטול המחלוקות והדגשת המוסכמות יתנו תשובה
אמיתית לסיבת הגלות – שנאת חינם – וממילא יביאו את הגאולה
השלימה.
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מדבר לא אחת ,כי מצוות
אהבת ישראל עליה אמר רבי עקיבא" :זה כלל גדול בתורה" יש
בכוחה להביא את הגאולה ,ולא זו ,אלא שבשל הכח הרב הטמון
באחדות עם ישראל ,מנסה היצר הרע את כוחו דוקא בענין עיקרי
זה ,ולא אחת מצליח.
מבצע מיוחד מקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח מבין עשרת
המבצעים עליהם הכריז ,לנושא זה של אהבת ישראל ,תוך הדגשה
על התוקף שיש לבני ישראל באחדותם ,ועל גודל הנחת רוח שיש
לקב"ה כשרואה שבניו אוהבים זה את זה .בכדי לבסס ולהעמיק
את האהבה בעם ישראל ,יש לצאת בנקודת הנחה כי כולנו בניו של
הקב"ה ,ושורש הנשמה כה נעלה עד שגם מעשים לא רצויים אין
בכוחם להאפיל על מעלתו כיהודי.
לכל יהודי חלק בתורה ,לכל יהודי אות בתורה .ישראל ראשי תיבות:
יש שישים ריבוא אותיות לתורה ,אותיות התורה כמנין נשמות ישראל.
ספר תורה שחסר אות אחת ,פסול כולו .זה המאפיין את העם שלנו,
אילו נחסר משהו ביהודי זה חסרון בעם כולו ,כי אנו ערבים זה לזה.
את התורה שקיבלנו במתן תורה העניק לנו הקב"ה בזכות הערבות
המיוחדת שקיבל עם ישראל .לפני המעמד הנשגב פנה ה' לבני ישראל
ושאל ,מי יהיה הערב כי אכן יקיימו את התורה? השיבו בני ישראל,
כי האבות יהיו הערבים ,ולא הסכים הקב"ה .ניסו שוב ישראל וביקשו
כי הנביאים יהיו הערבים לשמירת התורה ,ולא הסכים הקב"ה .רק
כשאמרו בנינו ערבים בעדינו ,נתן להם הקב"ה את התורה.
ניתן לומר כי רק בכוחם של הילדים קיבלנו את התורה ,רק התום
והטוהר של ילדי ישראל הביא למתן תורה לעם ישראל .לילדי
ישראל ,אם כן ,חלק בלתי נפרד ואף עיקרי בתורת ישראל ,ועליהם
להיות שותפים אמיתיים בתורה ובהליכותיה.
בחג שבועות יקראו בבתי הכנסיות את עשרת הדיברות ,לפי הוראתו
המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח ,על ההורים להביא את
הילדים ואפילו תינוקות ,לשמוע את עשרת הדיברות כיון שהם
הערבים ,הם אלו שבזכותם ניתנה תורה ,וערב צריך לדעת על מה
הוא חתם...
לעשרת הדיברות נדאג שכל הילדים ישבו בבית הכנסת ויקבלו את
התורה יחד עם הוריהם ,וכערבים יוכלו להזכיר למבוגרים – בעלי
החוב – כי עליהם לשמר את התורה שקיבלו ,ויבטיחו להעניק להם
חינוך כשר וטהור.

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

ג' פרקים ליום
הל' מלווה ולווה .פרק כב-כד.
פרק כה-כז.
הל' טוען ונטען ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג-טו.

כ"ה אייר  -ב' סיון
פרק אחד ליום
הל' שחיטה .פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

יהודה התעורר מהחל בבוקר משנתו כשהוא
נרגש וסוער .המראה שראה מקודם בחלומו
לא נתן לו מנוח.
בחלומו ראה את עצמו יהודה קם בבוקר,
מתלבש ,ויוצא להתפלל שחרית במניין
במרפסת ביתו (מניין קורונה) .להפתעתו
הוא רואה במרפסת עומדים ומתפללים
שלושה צדיקים – הרב מרדכי אליהו זצ"ל,
צדיק נוסף שהוא לא הכיר ,והרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח.
התפילה מתחילה וכל הציבור במרפסות
מסביב מתפללים בכוונה.
בסיום התפילה ניגש אליו בחלומו הרבי
שליט"א מלך המשיח ואומר לו :התפילין
שלך לא קשורות נכון .ומראה לו בעצמו איך
עליו לקשור את התפילין בצורה נכונה.
יהודה רצה בחלומו לשאול גם את הרבי
שליט"א מלך המשיח באיזו ישיבה ללכת
ללמוד בשנה הבאה ,אולם הרבי שליט"א
מלך המשיח כבר נעלם מחלומו...
יהודה התעורר בבוקר כשהחלום לא מרפה
ממחשבתו .הוא הרגיש שהיה זה חלום רציני
ולא חלום של דברים בטלים .כולו נרגש סיפר
את דבר החלום המיוחד לבני המשפחה.
אמו התרגשה מהחלום המיוחד עוד יותר
והבינה כי בוודאי יש דברים בגו .למרבה
המזל ,באותו בניין מתגורר גם שליח חב"ד,
בשכונה ,שכונת המשקפיים בבית שמש ,הרב
עמוס שי' עזיזוף.
היא התקשרה לרב עזיזוף על הבוקר וביקשה
אם יוכל לקבל כעת את בנה ,לראות אם יש
פגם בהנחת התפילין שלו.
הרב עזיזוף נעתר בשמחה ותוך מספר דקות
נפגשו השניים במבנה בית חב"ד בשכונה,
שם הניח יהודה את התפילין לנגד עיני הרב
עזיזוף שהצביע מיד על טעות בדרך בה קשר
הנער את התפילין על ידו.
הרב עזיזוף המשמש גם כמגיה תפילין
ומזוזות ,הבחין מיד במספר בעיות נוספות:

השליח הרב עמוס עזיזוף

כל הציבור במרפסות
מסביב מתפללים
בכוונה .בסיום
התפילה ניגש אליו
 בחלומו  -הרבישליט"א מלך המשיח
ואומר לו :התפילין
שלך לא קשורות נכון.
ומראה לו בעצמו
איך עליו לקשור את
התפילין בצורה נכונה
פינות הבית של התפילין של יד היו פגומות
ודרשו שיפוץ יסודי ,חלק מהרצועה לא
הייתה טובה ,וגם היה שיבוש בצורת הקשר
של התפילין.
הפגמים כולם תוקנו ,יהודה למד לקשור את
התפילין על ידו ועל ראשו בצורה נכונה,
והכל על מקומו בא בשלום.
אמו של יהודה מסכמת את המסר שהיא
לקחה מהסיפור:
חשוב לי מאוד להשגיח על ילדי ולראות
שהם אכן מקיימים נכון את כל מה שאני
ובעלי חינכנו אותם בקיום התורה והמצוות.
אך כמובן שיש דברים שאינם בשליטתנו
ואיננו מצליחים לפקח על ילדינו בכל עניין
ועניין.
מבחינתי הלימוד העיקרי שאני לקחתי
מהסיפור הוא ,שכאשר אתה מצידך עושה
את כל התלוי בך בשביל לחנך ילדים
לעבודת ה' ,הקב"ה עוזר לך מלמעלה שיהיה
הצלחה בחינוך הילדים ,גם במקומות שאתה
כבר לא מצליח לפקח עליהם...
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ארץ ישראל שייכת לכל יהודי
עד שבנדון-דידן יש פסק-דין ברור בתורה (בשולחן ערוך) שכאשר
יודעים שעכו"ם (=גויים) "ממשמשים לבוא"  -צריכים לקחת כלי-נשק
ולעמוד בגבולות ,ולסגור את הגבולות ,עם כל הפרטים שצריכים בשביל
זה.
(מוצאי ש"פ אחרי תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מנצלים את הטכנולוגיה לגאולה
גם היוזמות המקומיות.

בשבוע האחרון התחדדה ביותר השפעתם המהירה
של קבוצות התקשורת השונות ,ובמיוחד של אלו
המבוססות על העברת הודעות ברשתות החברתיות
ובראשם תוכנת 'ואצאפ' הנמצאת במכשירי טלפון
רבים .אמרו חז"ל' :מרובה מידה טובה ממידת פורענות',
זה הזמן להפנות זרקור לתופעות החיוביות שהביאו
בעקבותיהם השימוש הנרחב ברשתות אלו המעבירות
מידע במהירות מקצה לקצה.

שלוחים לא מעטים מפיקים מידי שבוע סרטון על
פרשת השבוע עם מסרי גאולה ומשיח .אחד מהמיזמים
הותיקים בתחום הוא פרויקט 'פרשה בדקה' המביא
נקודה מתוך ה'דבר מלכות' השבועי בצורה חוויתית,
קצרה וקולעת.

הרבי שליט"א מלך המשיח ,מבהיר במספר מקומות את
היחס היהודי-החסידי הנדרש מול פיתוחים חדשניים
אלו .לצד ההסתייגות הנדרשת מהתכנים הלא חיוביים
שאלו עלולים להביא בכנפיהם ,הרי שברור כי עצם
המצאתם ,היא מתנה מאת הקדוש ברוך הוא ,שכמו
כל דבר בעולמנו נועד "לשמש את קוני" וליטול חלק
בתפקיד הבריאה כולה" :לעשות לו יתברך דירה כאן
בתחתונים".

אחד מהסרטונים השבועיים .הרב ליפש מרמת אביב

ככל שהסרטון מעניין יותר
וגרם להתענינות ולחשיפה
גבוהים ,כך גוברת הפצתו
על ידי מקבליו .לא פעם
מספרים השלוחים כי הם
בעצמם לא משערים עד
להיכן זה 'התגלגל' והגיע

כך היה כאשר נכנס לשימוש נרחב הרדיו ,בזמן שרבים
הסתייגו מעצם ההמצאה ,וראו בו רעיון שלילי שיש
להתרחק ממנו ,חידש הרבי שליט"א מלך המשיח ,כי
מכשיר זה יש בכוחו להרחיב בצורה ניכרת את הפצת
המעיינות חוצה ,ברוח דברים אלו התייסדו שיעורי
חסידות ברשתות הרדיו במדינות רבות בעולם ,שיעורים
שהביאו לחשיפה גדולה לתכנים חיוביים אלו.

ברציפות באופן יום-יומי כבר מספר שנים וזוכים
לחשיפה גבוהה ,של אלפים ולמעלה מכך ,מידי יום.

עשרות אלפים נחשפים

משתדרגים

עם חדירת תוכנת ה'ואצאפ' המאפשרת העברת מידע
והודעות במהירות לאנשי קשר ולקבוצות בהם שותפים
עשרות ומאות אנשים יחד ,עלה הרעיון במקביל על ידי
מספר שלוחים ,לנצל את הפלטפורמה להפצת עניני
גאולה ומשיח.

חלק מהרעיונות התחילו אפילו קודם לפריצת הרשתות
האמורות לחיי ההמונים ,כבר לפני שנים ,ניצלו בתי
חב"ד רבים את השימוש בדואר האלקטרוני על מנת
לשלוח דברי תורה .אך ללא ספק ,האפשרויות הניצבות
כיום בפני מפיצי אור היהדות הולכות ומתרחבות ואיתן

באופן ספונטני עלו רעיונות רבים ,כשחלקם פועלים

עצה והדרכה

חלק מהשלוחים מעדיפים למסור בעצמם מספר מילים,
תוך שהמסר הקצר בשילוב סיפור קליל גורם לסרטון
להפוך לויראלי ולכזה שמקבליו חפצים בהפצתו
בעצמם .ככל שהסרטון מעניין יותר וגרם להתענינות
ולחשיפה גבוהים ,כך גוברת השפעתו בהפצה על ידי
מקבליו .לא פעם מספרים השלוחים כי הם בעצמם לא
משערים עד להיכן 'התגלגל' הסרטון או דבר התורה
שנכתב לקבוצה מקומית והועבר בהתלהבות.

החלטות טובות
לצד התפתחות הסרטונים או דבר התורה הכתובים
בקצרה ,ניתן למצוא גם כאלו שמכינים תמונה מושקעת,
עם מסר קצר .תמונה שכזו המועברת בשילוב גרפיקה
מושכת ,ניתנת להפצה בעוד פלטפורמות ,ומופצת
לעיתים במהירות גבוהה אפילו מהסרטונים.
כך לדוגמה ,בישיבת חב"ד בראשון לציון מפיקים כבר
למעלה משנתיים תמונה יומית עם הפתגם מספר היום-
יום של הרבי שליט"א מלך המשיח.
אין ספר שיוזמות אלו ואחרות ,מגלות את הפן החיובי
שיש בכל אותן תוכנות ,ובמקום שעלול לשמש להעברת
מידע מיותר או כזה שאינו חיובי ,מגיעה אור חיובי ,אור
המפיץ את תורת החסידות עם בשורת הגאולה ובוודאי
גורם לעוד אנשל לקבל החלטות טובות לזירוז הגאולה
האמיתית והשלימה.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הדרך למציאת שידוך כראוי

לשער ולהעריך בדיוק כיצד ייראו שני האנשים לאחר
החתונה שלהם ,כי חתונה היא חוויה כזו שגורמת שינויים
מסוימים וגדולים לשני האנשים שמתחתנים ,ואת השינויים
הללו בלתי אפשרי לצפות מראש .הכוונה ,שבשאלת שידוך
יש אפשרות בחירה רק עד מדה מסוימת ,ומעבר לזה אין
בחירה וצריך לסמוך על השם יתברך שהוא ברוך הוא יוליכם
לאושר וטוב .והרי רואים במוחש שאנשים עושים כך ,ואחר
כך מנהלים חיים ,וחיים מאושרים ,עד  120שנה.

עליה לדעת שבעולם הזה אין שום דבר שיהיה 'פרפקט' -
תכלית השלימות  -והדבר נכון גם לגבי אנשים ,שאין שום
אדם שיכיל את כל המעלות .וממילא אין צורך להמתין עד
שימצא דווקא אחד כזה ,כפי שמדמיינים .וכיון שזה נכון
שאף אדם אין לו את כל המעלות ,בטח גם האדם עצמו יש
בו חסרונות ,אלא שעל עצמו מביטים בעין טובה .ממילא
צריך גם את זה לקחת בחשבון ,ושבדברים מסוימים צריך
לוותר ולהעלים עין ,ולקוות שבמשך הזמן חלק מהחסרונות
 מדומים או אמתיים  -יתיישרו וישתפרו .ואז בגישה זולשידוך הבחירה הרבה יותר קלה ,וכל הגישה לבעיית
השידוך נעשית שמחה יותר.

וכן הוא גם במקרה שלה ,שלא יכולים לפני כן לחשב מראש
בכל כל הצעה שמציעים לה כיצד זה יראה בעתיד אחרי
החתונה ,וצריך לסמוך על השם יתברך ,והוא ברוך הוא
שיכול להנהיג עולם כל כך גדול ,בטח יוכל להנהיג גם את
העולם קטן של כל אחד בפרט ,ובאופן כזה שיהיה טוב...

בנוסף ,ברצוני לעורר את תשומת לבה לכך שלא יכולים

(תרגום מאגרות קודש חלק ה עמוד קג)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

