שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת בהעלותך

1346

י"ז סיון ה'תשפ"א ()28.5.21

להדליק את
המנורה כל הזמן

לא רק הכהן הגדול נדרש להדליק את המנורה בבית המקדש .עבודת הארת עצמו וסביבתו מוטלת על כל
אחד ואחת .פעולה זו של הארת הסביבה צריכה להפוך להיות חלק מאיתנו כך שתאיר מעצמה
מספרם של היהודים שעמדו למרגלות הר סיני ,עומד על
למעלה משש מאות אלף איש שלצידם עמדו כל נשמות
ישראל העתידות להגיע לעולם .יחד ,כולם עמדו וקיבלו
את התורה מאת הבורא .באותו
מעמד ניתן גם הכח לכל אחד
למצוא את חלקו בתורה,
ללומדה באופן שתתאחד
אותו ותקרא על שמו ובעיקר:
לחדש בה חידושים כפי שיוכל,
במסגרת הכללים התורניים
כמובן.

מה צריך לכתוב זאת בתורה?
בשביל להבין זאת ,עלינו להבין את מקומו של המשכן,
לא רק כבית לה' שהוקם בזמן
שהייתם של ישראל במדבר
בצאתם ממצרים ,אלא כעבודה
אישית הנעשית על ידי כל אחד,
למצוא בקרבו מקום לה' ,וכפי
שלימדונו חז"ל את הפסוק
"ועשו לי מקדש  -ושכנתי
בתוכם" ,אותו פירשו" :בתוכו
לא נאמר ,אלא בתוכם ,בתוך כל
אחד ואחד".

לפני כל אותם פירושים עתידיים
מילה
שיכולים להמצא בכל
אם כך הם הדברים ,הרי שגם
הפשוט
בתורה ,עומד הפירוש
עבודה מיוחדת זו של הדלקת
פירוש
אותו
על הנאמר בתורה,
המנורה צריכה להיות באופן
וזה מעשה המנורה
המסביר ומבהיר את 'פשט'
אישי על ידי כל אחד .ומהי
הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר כי מנורת
כוונת דברי התורה .גדול מפרשי
המקדש הייתה בעלת קנים ישרים
אותה עבודה? אינה אלא להאיר
עצמו
התורה ,רש"י ,מעיד על
את עצמו ואת סביבתו בפעולת
באתי
לא
במספר מקומות "אני
הנשמה "נר ה'  -נשמת אדם".
לפרש אלא לפשוטו של מקרא" ואכן פירושו נלמד עד
וכאן מגיע פירושו של רש"י המלמדנו שהדלקה זו צריכה
עצם היום הזה ,על ידי כל לומדי התורה ,מהילד המתחיל
להיות עד שתהא שלהבת עולה מאליה" ,זאת אומרת לא
ללמוד את החומש ועד ללמדנים מעמיקים בדפי הגמרא.
להסתפק בהדלקה ,אלא לפעול על עצמנו ועל הסובבים
אותנו ,שפעולות התורה ,המצוות והמעשים הטובים יאירו
ויתגלו אצלנו כמו מעצמם ,ללא צורך להדליק ולהניע
לפעולה בכל פעם מחדש.
את המילים הפותחות את פרשתנו "בהעלותך את הנרות"
מסביר רש"י" :על שם שהלהב עולה ,כתוב בהדלקתן לשון
עליה ,שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה",
בכך מסביר הוא את השימוש בלשון המיוחדת "בהעלותך"
בחודש זה ,מציינים שמונים שנה להגעתו של הרבי שליט"א
כשנאמרת על פעולת הדלקת המנורה בבית המקדש ,על
מלך המשיח ,יחד עם הרבנית לחופי ארצות הברית.
ידי הכהן הגדול .על כך ,שואל הרבי שליט"א מלך המשיח,
תאריך זה פתח את פעולותיו הכבירות להצלת עם ישראל
אם כן ,מהי ההוראה הנלמדת לכל אחד מכתוב זה?
בעולם כולו והניע את פתיחת בתי חב"ד והגעת השלוחים
התורה ,מלשון הוראה ,נאמרה לכל יהודי בכל מקום ובכל
לכל פינה בעולם .הרבי שליט"א מלך המשיח ,מלמדנו כי
מצב .היא מכילה את ההוראות הצריכות לכל אחד ,ואם
כל יהודי הינו שליח ,ועל כולנו מוטלת המשימה ,אותה
אכן מדובר כאן בפעולה
אנו צריכים לעשות שתהפוך להיות חלק מאיתנו  -לקבל
המתבצעת בבית המקדש
את פני משיח צדקנו ,בגאולה האמיתית והשלימה ,ותיכף
על ידי הכהן הגדול ,לשם
ומיד ממש.

שיאיר מעצמו

כל יהודי שליח

חדשות טובות
חדש :עיתון הגאולה
יצא לאור עיתון "הגאולה האמיתית
והשלימה" ,מכיל  48עמודים המביאים
חדשות של ימות המשיח ,הסברה בנושאי
הגאולה ,טורים אישים ופרשנות ועוד.
הגליונות מופצים במחיר מוזל לשלוחים
המזמינים כמות של מאה ומעלה .מוקד
ההזמנות( 054-3986-770 :בין השעות
 )12:00-17:30או בוואצפ ,053-4895-082
דוא"לoffice@hageula.com :

לומדים דבר מלכות
נפתח "הגל השלישי" במבצע "דבר מלכות"
ה'תנש"א-ה'תשנ"ב " -פלאות אראנו".
במסגרת המבצע לומדים את השיחות
מהשנים ה'תנש"א-נ"ב בחברותא ונכנסים
להגרלה על  2כרטיסי טיסה לרבי שליט"א
מלך המשיח ב 770-ניו יורק .להרשמה
והצטרפות למבצע  -שלחו את שמכם
ל whatsapp 058-5756-770-או ב.sms-

בשורת הגאולה בספרדית
בשעה טובה ,יצא לאור הספר בשורת
הגאולה מתורגם לשפה הספרדית .הספר
שראה אור השבוע ,נערך ונדפס ע''י
השליח הרב משה בלומנפלד מבואנוס-
איירס שבארגנטינה ,מנהל מרכז 'לעודד'.
להזמנות באמצעות הדואר האלקטרוני:
vienemashiaj@gmail.com

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

לעמוד מהצד? לא אצל יהודים
מיקומו של ציווי הדלקת הנרות במקדש הפותחת את
פרשתנו ,בהעלותך  -אינו מקרי .בפרשה הקודמת,
נשא ,מסופר בהרחבה אודות חנוכת המשכן והקרבת
הקרבנות על ידי נשיאי השבטים ,מלבד שבט לוי.

פסח ואילו הם אינם יכולים להשתתף יחד איתם בזכות
זו (מבלי הבט על הסיבה שגרמה לכך) ,הם באו וטענו
"למה נגרע?".

להיות חלק

כאשר ראה אהרון הכהן כי הוא ושבטו אינם שותפים
לחגיגה" ,חלשה דעתו" .כשראה זאת הקדוש ברוך הוא
אמר לו "שלך גדולה משלהם ,משום שאתה מדליק
ומיטיב את הנרות" – ולכן בהמשך לסיפור חנוכת
המשכן באה פרשת "בהעלותך את הנרות" לספר
ולהדגיש את מעלתו של אהרון הכהן ושבט לוי.

מכל זה ניתן ללמוד הוראה נפלאה בעבודת ה':
כאשר יהודי רואה או שומע על עניין טוב שכמה וכמה
מבני ישראל עושים ,צריכה להיות אצלו "חלישות
הדעת" מכך שהוא אינו שותף לאותו עניין .ואף
שלפעמים הרי אין זה באשמתו מסיבות כאלו ואחרות
 חשובות ככל שיהיו ,הרי מכיוון שכל מציאות הדעתשלו היא למלא את רצון ה' – לא יועילו כל ההסברים
והתירוצים כדי להרגיע אותו ,עד כדי כך שזה יגרום לו
"חלישות הדעת" מכך שהוא אינו חלק מאותה פעולה!

כאשר יהודי רואה שהוא
אינו שותף למעשה טוב
כלשהו ,הרי אדרבה – זה
אמור לדחוף אותו עוד יותר
'לקפוץ על העגלה' ולמצוא
את הדרך להשתתף בזה

חולשת הדעת מהי?
כדי להבין טוב יותר את הסיפור ,עלינו להתבונן קודם
בלשון "חלשה דעתו" :מעלת מין האדם על פני שאר
הנבראים (מין החי ,הצומח והדומם) הוא ,שהאדם יודע
מהי מטרתו בחיים ולשם מה הוא נברא ,ובזה עסוקה
ה"דעת" שלו – להתעמק בכל מה שקשור למילוי
תפקידו בעולם.

אלא שבזה יש הבדל בין המציאות כיום לבין "חלישות
דעתו" של אהרון ,כי כיום ,כאשר יהודי רואה שהוא
אינו שותף למעשה טוב כלשהו ,הרי אדרבה – זה אמור
לדחוף אותו עוד יותר 'לקפוץ על העגלה' ולמצוא את
הדרך להשתתף בעצמו באותו עניין.

תפקידו של אהרון היה – "כהן" ומשרת לה' בעבודות
המשכן ,וממילא כל "דעתו" של אהרון הייתה עסוקה
כל העת במשימה זו .אך כאשר ראה אהרון שהוא ושבטו
אינם משתתפים בעבודה מסויימת במשכן ,ועל אחת
כמה וכמה עבודה חשובה ומרכזית כחנוכת המשכן -
"חלשה דעתו" ,כי כל המציאות של ה"דעת" שלו היא
הרי למען עבודות המשכן.

ולכאורה לא מובן ,הרי הרי הם עצמם הקדימו ואמרו
"אנחנו טמאים לנפש אדם" ,שזו היא הסיבה שבגללה
הם לא זוכים להקריב קרבן פסח יחד עם כל בני ישראל.

לפי זה יובן הסיפור בהמשך הפרשה :קבוצת אנשים
טמאים שלא זכו להקריב את קרבן פסח יחד עם כולם
במועדו ,באו אל משה רבינו בטענה "אנחנו טמאים

אלא ההסבר הוא כך ,שעם היות והם ידעו שהם טמאים,
והם ידעו שאין באפשרותם להקריב קרבן פסח ,בכל
זאת – כאשר הם ראו שכל בני ישראל מקריבים קרבן

לנפש אדם ,למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה'"?

גם לנו מגיע

ניצוצות של גאולה
בהעלותך את הנרות

(רמב"ן)

(בהעלותך ט ,ז)

ישנם הטוענים :מדוע מדברים ומכריזים ללא הרף על
הנושא של ביאת המשיח ,יש לסמוך על הקדוש ברוך
הוא שיגאל את ישראל מתי שירצה?! על זה בא הלימוד
וההוראה מ"פסח שני" :לכאורה הייתה מצוה זו צריכה
להינתן על ידי הקב"ה בעצמו  -ככל מצוות עשה ,ואף על
פי כן רואים שכל עיקרה של מצוה זו לא באה אלא על

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

דבר מלך

ידי הדרישה והתביעה של ישראל "למה נגרע" ,שכתוצאה
ממנה נתחדש הציווי דפסח שני!

במדרש רבה :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ,לך אמור
לאהרון ,אל תתיירא (שלא השתתפת בקרבנות חנוכת
המשכן) לגדולה מזאת אתה מוכן .הקרבנות – כל זמן שבית
המקדש קיים הם נוהגים ,אבל הנרות – לעולם אל מול פני
המנורה יאירו! ולא רמזו ,אלא לנרות חנוכת חשמונאי.

הדלקת נרות
יציאת השבת

(על פי שיחת שבת פרשת בהעלותך ה'תשמ"ח)

הרב מנחם כהן

(בהעלותך ח ,ב)

למה נגרע לבלתי הקריב

הדבר מודגש יותר בדורנו זה ובזמן זה – הרגעים
האחרונים לפני הגאולה האמיתית והשלימה – שכל
פעולה ופעולה היא חלק מההכנות האחרונות לחנוכת
בית המקדש השלישי ,ולכן כאשר יהודי רואה כמה
וכמה יהודים שעוסקים בחנוכת בית המקדש השלישי
הוא אינו מסוגל לעמוד מן הצד ,אלא הוא משתדל
להיות חלק מאותו עניין – לקרב ולזרז את בניין בית
המקדש תיכף ומייד ממש.

(שיחת פסח שני תשד"מ)

כי הנני מביא את עבדי צמח

מה טעם נקרא משיח בשם "צמח"? כי אף על פי שכעת
דומה עלינו כאילו כבר נכרת כל נצר ממלכות בית דוד,
בכל זאת להווי ידוע כי השורש עודנו חי וקיים ורק נסתר
הוא מעינינו ,ובבוא העת הנכונה יצמח מאליו ויתגלה
לעיני כל ,בדומה לשורש של צמח הטמון עמוק באדמה
זמן ניכר ,ורק בהגיע העת המתאימה הריהו מתחיל לנבוט
ולצמוח ,עד שהוא מוציא אילן גדול נושא פרי .מלך
המשיח ישנו ונמצא ,ויתגלה לעין כל בעת שיעלה רצון
מלפני השם יתברך.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:02
20:20

19:17
20:22

19:10
20:24

19:18
20:21

הפטרה :רני ושמחי  -חן חן לה (זכריה ב ,יד  -ד ,ז)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

דווקא העקב שברגל ,הדור הכי אחרון ,יש
בכוחו להיות "עולה מאליה" ולהעלות את
כל הדורות שלפני זה  . .ובפרט שהרועה
אהרן הכהן שבדורנו – כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו  -הראה בגלוי
את אהבתו לכל בני ישראל ,כולל – "אוהב
את הבריות ומקרבן לתורה" ,על ידי
פעולותיו הרבות בהפצת התורה והיהדות
והפצת המעיינות חוצה ,ובמיוחד על ידי
ה"קול קורא" שלו ש"לאלתר לתשובה
לאלתר לגאולה" ,וההכרזה שצריכים
רק "לצחצח את הכפתורים" ,ואחר כך
ההודעה שכבר סיימו גם את זה.
(דבר מלכות בהעלותך תנש"א)

(מלבי"ם)

20:00
21:08

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

(הפטרת בהעלותך)

העקב מביא גאולה לכולם

|

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
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

ומשיח
גאולה מלך
אגרות

אריה קירשנזפט

הגאולה בתורה:
"ושב ה' אלוקיך"...

מילה זו מילה

המקור לגאולה מופיע בחומש דברים ,שם אומרת התורה כך" :ושב
ה' אלוקיך את שבותך ִורחמך ,ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך
ה' אלוקיך שמה" .פירוש הפסוק הוא :בעתיד ירחם ה' יתברך על עם
ישראל ויקבץ אותם חזרה מן הגלות בה הם נמצאים.

נבואת בלעם
מקום נוסף בתורה שבו מדובר על הגאולה מופיע בדברי בלעם
הרשע .לאחר שבלעם מברך את עם ישראל במקום לקלל ,לפני שהוא
חוזר למקומו ,הוא פותח בדברי נבואה נוספים" :לכה איעצך אשר
יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים" – כלומר ,בלעם מודיע שהוא
הולך לנבא את העתיד.
בלעם מספר שבני ישראל ינצחו את האויבים ויכריתו את הגויים
שיציקו להם ,זאת על ידי מלך גדול שימלוך על בני ישראל ויוביל
אותם אל הניצחונות.
מה שמעניין ,שהרבה פסוקים בנבואה זו נכתבו בצורה כפולה .הנה
דוגמאות:
"אראנו ולא עתה – אשורנו ולא קרוב"( .אשורנו זו מילה נרדפת
ל'אראנו'); "דרך כוכב מיעקב – וקם שבט מישראל"; "ומחץ פאתי
מואב – וקרקר כל בני שת" ('קרקר' – פירושו השמדה); "והיה אדום
ירשה – והיה ירשה שעיר אויביו".
הרמב"ם מסביר שהפסוקים לא נכפלו לחינם .בלעם התכוון בכך לשני
מלכים שיקומו לבני ישראל ,ילחמו באויביהם ויושיעו אותם .הראשון
הוא דוד המלך ,והשני הוא המלך המשיח ,שכמו דוד גם הוא יושיע
את היהודים מהצרות.

ערי מקלט עתידניות
כאשר נכנסו בני ישראל לארץ ישראל ,ציוותה התורה להכין שש ערי
מקלט ברחבי הארץ ,כדי לקלוט את הרוצחים בשגגה שימלטו אליהן.
שלש ערים הוכנו בתוך ארץ ישראל ושלש ערים נוספות – בעבר
הירדן.
לאחר מכן ממשיכה התורה ומצווה ,כי כאשר הקב"ה ירחיב את
גבולות הארץ ויתן לנו את ארצותיהם של גויים נוספים ,עלינו להוסיף
שלש ערי מקלט נוספות בארצות החדשות אותן נקבל.
מאז הציווי הזה בני ישראל נכנסו לארץ ,הכינו את ששת הערים
והשתמשו בהן ,אולם מעולם לא קיבלנו את הארצות הנוספות
שהתורה דיברה עליהן ,ולכן מעולם לא התקיימה המצווה של הוספת
ערי המקלט.
לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו בתורה מצוה שאף
פעם לא תוכל להתקיים .אם התורה מדברת על שלש ערים שצריך
להפריש כאשר נזכה בעוד שלש ארצות – זה חייב להתקיים .הקב"ה
בוודאי יתן לנו את הארצות הנוספות כדי שנוכל לקיים את המצוה
הזו.
הרי לנו הוכחה נוספת מהתורה שעם ישראל עתיד לשוב לארץ
ישראל ,ולא עוד אלא שאנו עתידים לקבל עוד שטחים נוספים מלבד
ארץ ישראל המקורית – כל זה יתקיים בגאולה השלימה ,בקרוב ממש.
"ושב ה' אלוקיך" ,דברי בלעם וערי מקלט  -אלו הם המקורות
מהתורה .בספרי הנביאים מדובר על הגאולה במקומות רבים מאוד.
יהי רצון שבזכות הלימוד בענייני הגאולה נזכה לה כבר ונראה את
הרבי שליט"א מלך המשיח גואלנו גאולת עולמים!

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

ג' פרקים ליום
הל' עדות .פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
פרק יז-יט.
פרק כ-כב.
הל' ממרים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ז-כ"ג סיון
פרק אחד ליום
הל' שבועות .פרק יא.
פרק יב.
הל' נדרים .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

ההורים יצאו מחדרו של הפרופסור כשהם
בוכים .הייתה זו פגישה קשה .בפיו של
הפרופסור לא היו בשורות טובות" .ראו",
אמר להם הפרופסור תוך שהוא בורר את
מילותיו" ,עשינו את כל מה שיכולנו בשביל
להציל את בנכם אבל כעת כבר איננו יכולים
לעשות דבר .בנכם נמצא כעת ב'קומה' ,ולנו,
הצוות הרפואי ,אין דבר לעשות כדי להצליח
לעורר אותו ולהחזיר אותו לחיים.
"אני נאלץ להודיע לכם שעל פי נהלי בית
הרפואה ,אם הוא לא יתעורר בשבועיים
הקרובים – וכנראה שהוא לא יתעורר – ננתק
אותו ממכשירי ההנשמה והניטור .כדאי
שתקראו לקרובי המשפחה להיפרד ממנו"...
הילד אליהו מאיר היה רק בן ( 8בזמן
שהתרחש הסיפור  -שנת תשס"ב .)2002 -
מספר חודשים לפני כן היגרה משפחתו
מהעיר באר שבע שבארץ הקודש למלבורן
שבאוסטרליה .החיים נראו מבטיחים ,עד
שיום אחד בשעת צהריים התהפכה התמונה.
אליהו מאיר עמד ליד בית הספר ,כשלפתע
מכונית שאיבדה שליטה התנגשה בו
בעוצמה .הילד הועף בחוזקה על רכב נוסף
שעמד בקרבת מקום ,הוטח בעמוד חשמל,
ונפל לריצפה מחוסר הכרה...
בבית הרפואה גילו שטף דם חמור במוחו של
הילד ,בנוסף לשבר רציני בעצם הגולגולת.
הוא הוכנס בבהילות לניתוח חירום ,שם
טיפלו בו מיטב הרופאים שהצליחו אכן
להציל את חייו .בוצעו פעולות מצילות חיים,
אך הילד נשאר מחוסר הכרה .הרופאים
הודיעו למשפחה שאם הוא לא יתעורר תוך
שבועיים הרי שיפסיקו לו את האפשרות
לחיות ,השם ישמור.
המשפחה הבהולה ביקשו מכל מכריהם
לקרוא תהילים לזכות הילד .לסבא והסבתא
מבאר שבע ,הודיעו ההורים שכדאי שיזדרזו
לבוא לראות את נכדם לפני שיהיה מאוחר...
לפני שהיגרה המשפחה לאוסטרליה ,היו
גרים בשכנותם משפחת דוקטור הקרובים
לחסידות חב"ד .בין המשפחות שררה קרבה
גדולה .כשהסבתא שמעה את דברי הרופאים,
הזדרזה לביתה של גברת אלאונורה דוקטור,
לכתוב בקשת ברכה מהרבי שליט"א מלך
המשיח .את מכתבה היא הכניסה בין דפי
האגרות קודש ,במקום שנפתח בהשגחה
פרטית ,ושם ,בעמודים החופפים על המכתב
אותו הכניסה ,ראתה את התשובה .הרבי
שליט"א מלך המשיח מברך ברפואה שלימה
ומוחלטת ,ללא שישאר רושם כלל!
היה זה בסתירה מוחלטת לדברי הרופאים,

אליהו מאיר ילנסקי

הילד אליהו מאיר
הוכנס בבהילות
לניתוח חירום בבית
הרפואה ,שם טיפלו
בו מיטב הרופאים
שהצליחו אכן
להציל את חייו.
אמנם בוצעו פעולות
מצילות חיים ,אך
הוא עדיין נשאר
מחוסר הכרה
שלא ראו תקווה אך דבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח העניקו תקווה ועוצמות
למשפחה שקיוו בכל ליבם וציפו לנס.
השליח בבאר שבע ,הרב אברהם מנחם כהן
ע"ה ,הביא לסב הילד לקראת הנסיעה אוצר
נפלא שהיה שמור באמתחתו :דולר לברכה
מהרבי שליט"א מלך המשיח ,על מנת שישים
אותו ליד הילד החולה.
הסבא והסבתא יצאו בטיסה ארוכה במיוחד
לאוסטרליה .מיד כשהגיעו ניגש הסבא לנכדו
האהוב ששכב חסר הכרה ושם בידו את שטר
הדולר לברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח.
שניות אחדות לאחר מכן פרצה האחות
שהיתה בחדר בזעקות התרגשות" :אני לא
מאמינה! בואו וראו! הילד הרים את היד"...
ממצב חוסר הכרה מוחלט החל הילד אט אט
לחזור לכוחותיו .תוך מספר ימים הוא שב
להכרה ,השתקם לחלוטין וחזר למלוא כוחו.
כשגדל אף הגיע להתנדב בהגנה על ארץ
הקודש והתגייס ליחידה קרבית מובחרת.
כיום ,אליהו מאיר כבר הקים בית ,הפך לאב
לילדים ומתפקד במלוא המרץ.
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לצאת ולהגן על המקומות הללו
ישנו פסק-דין ברור  . .בשולחן ערוך כיצד צריכים לנהוג  . .שהדין הוא:
"יוצאים עליהם בכלי-זיין" להגן על המקומות שמשם יתכן ש"תהא הארץ
נוחה ליכבש בפניהם" מכיון שזה ענין הכרוך בפיקוח-נפש ,ויש לנהוג כך
אפילו כשיש רק ספק וספק-ספיקא של פיקוח-נפש.
(מוצאי ש"פ בחוקותי תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ניסים ונפלאות ב'שומר החומות'
נפלה בסמוך לסופרמרקט הגדול בשעה שמאות אנשים
שוהים בתוכו בקניות לחג.

בימים שחלפו מאז סיום מבצע 'שומר החומות' ,ועוד
לפני כן במהלכו ,התפרסמה מספר פעמים דעתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח בענינים אלו ,כי יש
לעמוד בתוקף מול הלחץ שמגיע מצד אומות העולם,
לקבל את חוות דעתם של מומחי הביטחון דווקא ולא
של הפוליטיקאים ,ולתת לאנשי הצבא להשלים את
משימתם אשר החלו .רק זוהי הדרך להשיב את הביטחון
והשקט לתושבי ארץ ישראל ,והחשוב ביותר  -למנוע
את סיכון חייהם של מיליוני היהודים המתגוררים בה.

יוסקה מירלסון בפעילות עם החיילים

כמו במקרים דומים ,גם עם תחילת המבצע האחרון
נרתמו רבים לדאוג לחיילים העושים מלאכתם נאמנה,
בפרט אלו הנמצאים בקו החזית ,באזור הדרום ומול
שטחי רצועת עזה .במסגרת יוזמות כאלה ואחרות
נשלחו וחולקו לחיילים חבילות שי ,מוצרי מזון
והלבשה ,ועוד ועוד.

עודנו בדרכנו ,ולפתע
נשמעה אזעקת 'צבע אדום' ,כרטיס בכל כיס
וכעבור רגעים ספורים רעדה
בכל מקום שהגיעו לא שכחו את העיקר והעניקו
האדמה… רקטה נפלה
לכל חייל 'כרטיס משיח'  -תמונתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בצירוף 'תפילת הדרך' והפניה לכתיבה
בסמוך לסופרמרקט הגדול
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש'
בשעה שמאות אנשים
דרך האתר " .www.igrot.comהכרטיסים התקבלו
שוהים בתוכו בקניות לחג
בהתלהבות ובשמחה אצל החיילים .בקלות ניתן היה

עידוד החיילים
אחד מאלו שהקדיש לכך את זמנו הוא ר' יוסקה מירלסון,
אשר בשגרה עוסק באימון אישי בשיטת  N.L.Pיהודי,
אך לאור המצב זנח את עיסוקיו לטובת הפעילות עם
החיילים היקרים ועידוד רוחם בימים שכאלה.
הפעילות היתה לצד טנק המצוות של ניידות חב"ד
אשר יצא מהעיר שדרות ,יחד עם עוד חסידי חב"ד
שנרתמו במסירות להגיע לשטח ולשמח את החיילים
בשירה וריקודים וחלוקת שתיה וחטיפים ,ולעודד את
רוחם בהנחת תפילין והענקת ציציות ללבישה ,לשמירה
והגנה .גם בשעות המאוחרות של הלילה ,ובשעות
המוקדמות של לפנות בוקר ,ביחד עם הגעת אספקת
התחמושת ,הופיע מירלסון והפתיע את הלוחמים עם
מיני מאפה טריים ושתיה חמה.

עצה והדרכה

הצלה מפגיעה ישירה

לראות זה חשוב מאוד עבורם ,במיוחד לאור המצב,
והם מיהרו להכניס זאת לכיסם ,כדי שילווה אותם
באופן קבוע" ,מעיד מירלסון.

הוא מספר על נס מיוחד שהתרחש בערב חג השבועות:
"יחד עם ידידי אליעזר ה'טנקיסט' המפעיל את טנק
המצוות ,יצאנו לעיר נתיבות כאשר בתוכניתנו לערוך
קניה גדולה בסופרמרקט 'היפר כהן' כדי להצטייד
במוצרים עבור החיילים .תחילה עצרנו לתדלוק הטנק
בתחנת הדלק הסמוכה ,ולאחר מכן פנינו לעבר החנות
הגדולה .עודנו בדרכנו ,ולפתע נשמעה אזעקת 'צבע
אדום' ,וכעבור רגעים ספורים רעדה האדמה… רקטה

לסיכום הוא אומר" :במהלך ימי המבצע ראינו
התעוררות גדולה והיענות רחבה למבצעי הקודש של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,במיוחד אלו המסוגלים
לשמירה ,הגנה והצלה .יהי רצון שמבצע 'שומר
החומות' יתגלה כמזרז משמעותי של ניפוץ חומת
הגלות ,ופריצת הדרך להתגלות המלאה והמושלמת של
הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלמה
תיכף ומיד ממש".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הדרך לחיי נישואין מוצלחים

נעשה לנשמע תקדים גם כן הבאתו של הנשמע.

ההנהגה אחרי החתונה ,שזהו התחלה בחיי שני בני הזוג גם
יחד ,חייבת להיות מיוסדת על יסודי התורה והמצווה דווקא,
ואי אפשר ,והוא גם נגד השכל ,לחכות בהנהגת אורח חיים
זה עד שיובנו כל הפרטים ...משל למה הדבר דומה ,לחולה
וזקוק לישועה ,שיתעקש ויאמר שעליו בעצמו ללמוד חכמת
הרפואה ועד שיגמור הלימוד לא יתעסק בטפול אשר מייעץ
לו לעשות רופא מומחה במקצוע ,ואם כן הוא בחלק הגוף
וצרכיו על אחת כמה וכמה בצרכי הנפש ומילוי מחסורה
שהורונו בזה חכמי ישראל בכל דור ודור.
ומזה פשוט בנוגע לחייהם הם ,שאף כי בדרכי נועם אבל
בתוקף הדרוש ,צריכים הם  -יחד וכל אחד מהם  -להקדמת
נעשה לנשמע בקיום ציווי הבורא יתברך ,והחלטה והקדמת

נא לשמור על קדושת הגליון

נדרשו לנו כמה רגעים כדי להרגע מהפיצוץ האדיר אך
לא עצרנו לרגע .ירדנו מהטנק במקום הנפילה ,וחילקנו
שתייה וממתקים לכוחות הביטחון במקום ולתושבים
הרבים ששהו בסמוך ,שעוד היו המומים ומבוהלים
מהמקרה שאירע מול עיניהם .כמו בכל מקום גם כאן
בקעה מוזיקה שמחה ממערכת ההגברה של הטנק,
וברקע התנגן השיר 'ברוך הבא מלך המשיח' ,מתאים
לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח כי פרסום
הניסים שהקב"ה עושה עימנו בזמן הזה ,מזרז את ביאת
המשיח והגאולה".

והרי כל הקורא בדברי ימי עם ישראל רואה שכל אלו הכתות
והחוגים שקבלו עליהם לא כל התורה ומצות בשלימות ונטו
מדרך התורה ,אם הרבה או אפילו מעט ,הלכו והתנוונו ,פרשו
מעל גבול ישראל לגמרי והולכים וכלים ,וחלק מהם כבר אין
להם שריד ופליט ,ואלו שעמדו בכל הניסיונות והתקופות
והנם קיימים  -הם שומרי התורה והמצוות.
ואף שבכל דור ותקופה בעוונותינו הרבים ישנם כאלו הנוטים
מדרך התורה מפני אי היכולת לעמוד בפיתוי היצר ולרסן
את תאוותיהם ,הרי כעבור זמן מסוים או שחוזרים בתשובה
או שרחמנא ליצלן הולכים מדחי אל דחי ,וכמאמר המשנה
עבירה גוררת עבירה...

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש חלק יד עמוד ח)
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