שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח
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ערב שבת קודש פרשת שלח
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לחיות את המציאות
דרך הכותרות

הגליון החדש של עיתון "הגאולה" מאפשר לכל אחד לשנות את ההסתכלות על החיים .דרך הכותרות נגלית
מציאות חדשה בה אנו חיים  -ימות המשיח .כל אחד יכול וצריך לחיות כך ,וכעת ניתנה האפשרות לכך
הבשורה שהביאה בכנפיה הדפסתו המחודשת של עיתון
הגאולה ,יצרה הדים רבים שהגיעו לשולחן המערכת.
לאחר הפסקה של כעשרים ושבע שנים ,ושלושים שנה
לאחר שהופיע הגליון הראשון,
ראה אור בשבוע שעבר גליון
מס'  40של "הגאולה האמיתית
והשלמה".

לצדקה ,אמר לה הרבי שליט"א מלך המשיח" :הסוכנות
שלך נקראת ידיעות אחרונות ,מה שיהיה באחרית כל
הימים  -שיבוא משיח צדקנו ,אזי תכיני מקום בעיתון הכי
קרוב ,וזה גופא יקדים הביאה
שלו כשידע שכבר מוכן פרסום
וזה כבר יסלול לפניו הדרך".

תפקידה של העיתונות אינו
לדווח על מעשים לא רצויים,
הנייר ,נייר עיתון כמותו רגיל
אלא לפרסם את המציאות
הקורא להחזיק בידיו ,הכותרות
האמיתית כי אנו רואים ניסים
נראות ממש כמו "שם" ,ואפילו
ונפלאות על כל שעל ,אנו עדים
הנושאים .אלא שהתוכן ,התוכן
לכך ש'ארץ ישראל הינה המקום
הינו חדש לגמרי .הכתבות
הבטוח ביותר' כל האומות
מבשרות על מציאות חדשה,
מודים שהקב"ה שומר ומגן על
מציאות אליה הקורא לא נחשף
עם ישראל .ונראה שהביקוש
והיא מתבררת כאמיתית יותר
חדשות של גאולה
הגליון החדש של "הגאולה האמיתית והשלמה" למישהו שירים את הכפפה
מכל מה שהוא התרגל לקרוא:
וידווח על כך הלך וגבר מיום
ניסים במבצע שומר החומות,
מתקבל בהתלהבות בקרב הציבור
ליום .כעת עם הופעתו של
גילויים בעזיבת יהודים את
העיתון ,הרי שניתנה האפשרות
ארצות ערב ,שינויים במערכת
לכל אחד להתחבר למקור חדשותי אמיתי המדווח לא רק
הפוליטית ועוד ועוד ,כשכל אלו כמובן משקפים את
על מה שהיה ,אלא גם על מה שיקרה בקרוב ממש.
משמעותם האמיתית כחלק מעידן הגאולה ,וכמבשרי
בשורתה.

תפקידה של התקשורת
קצת רקע מאחורי הוצאת העיתון .כבר לפני כמאתיים
שנה ,בישר הרבי הזקן ,בעל התניא ואמר "כשיבוא משיח
יכתבו על כך בעיתונים" .הרבי שליט"א מלך המשיח,
לאורך השנים מעודד עיתונאים ,כתבים ומציאים לאור
לנצל את כלי ההשפעה שבידם על מנת להחדיר את
המסרים האמיתים אותם הציבור רוצה וצריך לקבל :תורה,
מצוות ,יהדות ובעיקר גאולה ומשיח.
תביעתו זו באה לידי ביטוי גם בהוראות פרטיות לנוגעים
בדבר .כך כשעברה גב'
יהודית שלום מבעלות
העיתון ידיעות אחרונות,
במעמד חלוקת הדולרים

לחיות גאולה

"על פי סימני חז"ל (במסכת סנהדרין ,במדרשים ובכמה
מקומות) נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש . .והדבר
היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח את עיניו כדבעי ,ויראה
איך הכל כבר מוכן לגאולה!" כך מודיע לנו הרבי שליט"א
מלך המשיח ,האם אנו אכן עושים זאת? העיתון מאפשר
לכל אחד לגלות מציאות זאת דרך המתרחש בעולם ולהבין
כי אנו חיים בעידן מופלא ביותר.
כעת הזמן לעשות מנוי ,להזמין את העיתון עד הבית ,אך
לא להסתפק בכך ,אלא להפיצו הלאה לחברים ,ידידים ובני
משפחה .כל אחד מחויב בהפצת בשורת הגאולה ,וכולנו
יחד פועלים בכך כדי שהעולם כולו יקבל את פני הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף
ומיד ממש.

חדשות טובות
מפיצים את עיתון הגאולה
תפוצה נרחבת לעיתון "הגאולה האמיתית
והשלימה" .בימים אלו מצטרפים רבים
למעגל מפיצי העיתון .במערכת ההוצאה
לאור מציינים כי ברכישת  100יחידות
במחיר הפצה ,מקבלים משלוח חינם.
ניתן גם לעשות מנוי בודד עד פתח הבית.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר למוקד
ההזמנות( 054-3986-770 :בין השעות
 )12:00-17:30או בוואצפ ,053-4895-082
דוא"לoffice@hageula.com :

עצרת גאולה ומשיח
ההכנות לקראת עצרת גאולה ומשיח
השנתית בעיצומן .האירוע יתקיים אי"ה
ביום ראשון ג' תמוז ( )13.6בשעה  7בערב
באמפי בבת ים .במהלך האירוע יתקיים
המעמד הארצי לרגל סיום הרמב"ם בפעם
הארבים וישולבו הופעות של הזמרים:
מיילך קאהן ,יוני שלמה ,אבי בן ישראל
ומהקהלת ידידים העולמית .הסעות מכל
רחבי הארץ  -לפרטים.058-770-7453 :

מגזין 'ובאותו הזמן'
בחודשים האחרונים רואה אור מגזין מיוחד
לציבור החרדי בשם "ובאותו הזמן" הזוכה
לביקוש גבוה ב"ה .במערכת מזמינים את
הציבור לעשות כעת מנוי במוקד ההזמנות:
( 058-577-0285גם למפיצים).

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

להצליח בכוחות שלנו
משה לרדת מן ההר" – ובעקבות כך קרה החטא הגדול
של מעשה עגל הזהב .ושוב עולה השאלה – כיצד ייתכן
שדווקא ברגעים כה נעלים עומדים בני ישראל בפני
דילמה כל כך קשה ,שבסופו של דבר אף גרמה להם
ליפול ולא לעמוד בניסיון?!

סיפור שליחותם של המרגלים מעלה תמיהה כללית על
כל המאורע :הכיצד ייתכן ששליחות של משה רבינו
תביא לטעות כה היסטורית שגרמה לכך שכל הדור
ההוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל? השאלה מתחזקת
לפי פירוש רש"י המביא את דברי הקדוש ברוך הוא
למשה "שלח לך – לדעתך ,אני איני מצווה לך  . .אני
נותן להם מקום לטעות" .והשאלה מתעצמת – מדוע נתן
הקדוש ברוך הוא למרגלים מקום לטעות?!

אלא שמכיוון שהתכלית של עבודת בני ישראל היא
עבודה בכח עצמם דווקא ,וענין זה מודגש דווקא כשיש
ניסיון ואפשרות לטעות (חס ושלום) ,לכן דווקא אז זה
קרה ,כדי להדגיש את החידוש בעבודתם של ישראל,
שאף על פי שיש מקום לטעות ,הם אינם טועים (אלא
שבפועל התערבו עניינים בלתי רצויים שגרמו לחטא).

זהירות ,מרגלת.

מובן ,שכאשר האדם ניצב
בפני דילמה ,ימין או שמאל,
ויש להעיר שגם לאחר הטעות המרה ,תיקנו בני ישראל
את טעותם על ידי התשובה במשך ארבעים יום ,עד
ולמרות זאת הוא בוחר בדרך
שלבסוף קיבלו את הלוחות השניות.
הנכונה מצד עצמו הרי זה
מדגיש עוד יותר את החידוש לא להפסיק להאמין
שהוא פועל בבחירתו
ויהי רצון שעל ידי שכל יהודי ימלא את שליחות נשמתו

והביאור לכך :שליחות המרגלים רומזת לעבודת היהודי
ושליחות נשמתו לעולם הזה "לעשות לו יתברך דירה
בתחתונים" – ובדומה לפעולת המרגלים לקראת כיבוש
הארץ ,פועלת הנשמה להפוך את העולם הנמוך (הנמשל
לארץ כנען) למקום קדוש (ארץ ישראל) על ידי קיום
התורה והמצוות.
אבל כדי לעשות את הדירה לקדוש ברוך הוא בעולם
התחתון ,צריך שזה – לא יהיה בכפיה וכתוצאה מהוראה
מלמעלה ,אלא שזה יהיה – מצד עצמו .זהו תנאי הכרחי
למילוי השליחות  -שעבודת היהודי תהיה בכוחות עצמו
דווקא ,שהוא יהיה כלי לגילוי ה' ,בבחירתו החופשית,
כי אם זה נובע מהתערבות עליונה (כביכול) ,אין זה
"דירה בתחתונים" באמת.
ומובן ,שכאשר האדם ניצב בפני דילמה ,ימין או שמאל,
ולמרות זאת הוא בוחר בדרך הנכונה – מצד עצמו –
הרי זה מדגיש עוד יותר את החידוש בכך ,שהוא פועל
בבחירתו החופשית.
ומובן ופשוט שעיקר הכוונה של הצבת אותה דילמה –

היא ,שלמרות שיש מקום ואפשרות לטעות ,האדם ידע
לבדו לבחור וללכת בדרך הנכונה ולא ליפול למקומות
אחרים.

עבודה יהודית
זהו גם ההסבר לסיפור שהתרחש במתן תורה :ביום
הארבעים לעליית משה רבינו להר סיני לקבל את
התורה ,שעות ספורות לפני שירד בחזרה אל בני
ישראל ,עמד העם בפני ניסיון קשה "וירא העם כי בושש

ניצוצות של גאולה
ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת

לעולם הזה על ידי קיום התורה והמצוות ,פועלים תיכף
ומיד את שליחותו של משיח "שלח נא ביד תשלח".
ולהוסיף ש"שליח" בהוספת עשר הוא בגימטריה
"משיח" ,זאת אומרת שעל ידי שיהודי מבצע את
שליחותו בכל עשר כוחות נפשו הוא מגלה את ניצוץ
המשיח הפרטי שלו שהיא חלק מנשמתו של המשיח
הכללי – משיח צדקנו.
והעיקר שכל זה יהיה בקרוב ממש ,עד שברגע הבא
יהיה זה כבר בלשון עבר "הן גאלתי אתכם" תיכף ומיד
ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת שלח ה'תש"נ)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(שלח טו ,לח)

מה שאין נוהג התכלת בזמן הזה ,העיקר הוא מפני שאי
אפשר לנו להמשיך בחינת הציצית מהמדרגה הנקראת
'חכמה דאימא' ,ולכך אינו נוהג.
(אגרות קודש הרבי הרש"ב ,חלק א עמוד שנב)

והיה לכם לציצית

הקרבן הראשון שיקריבו

(שלח טו ,לט)

אמר ריש לקיש :כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו שני
אלפים ושמונה מאות עבדים .שנאמר "כה אמר ה' צבאות,
בימים ההם אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים
בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם"
(מסכת שבת)

במה שכותב על דבר חילזון ותכלת בנוגע לפועל עתה
בציצית – הרי ידוע אשר הרעישו על זה והתנגדו לזה
גדולי עולם ,וגם כבוד קדושת אדמו"ר (מהורש"ב) נשמתו
עדן לא הסכים על החידוש בשום אופן .ואין עתה תחת ידי
מכתבו בזה ,אבל זכורני שמביא שעל פי קבלה יהיה עניין
התכלת רק לעתיד לבוא ,ואנו אין לנו אלא דברי כבוד
קדושת אדמו"ר נשמתו עדן.

כאשר יהודי ישאל :מה יעשה עם  2800עבדים – הרי זה
עתה יצא מהגלות ,ובזמן הגלות לא היה לו אפילו עבד
אחד ,ואם כן ,מה יעשה עם  2800עבדים?! לכאורה ,הרי
זה "לבטלה" ,כי אין לו במה להעסיק את כל העבדים,
ואין לו אפילו פנאי לזה ,כי הוא צריך ללמוד תורתו של
משיח?!  -הנה שאלה זו תהיה בין השאלות שישאלו את
משיח צדקנו ,והוא יתרצה!

(אגרות קודש חלק יז עמוד רלב)

(שיחת שבת פרשת שלח תשמ"ב)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:06
20:24

19:21
20:27

19:14
20:28

19:22
20:25

20:05
21:13

הפטרה :וישלח יהושע  -כל יושבי הארץ מפנינו (יהושע ב ,א  -כד) | פרקי אבות :ג
שבת מברכים  -חודש תמוז .המולד יום ה' שעה  15 ,9דק' 8 ,חלקים .ראש חודש ביום חמישי ושישי

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

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

כל בני ישראל באים לארץ ישראל
בשלימותה  . .ולבית המקדש השלישי.
ושם מקריבים (לכל לראש) קרבן תודה על
היציאה של כל בני ישראל ממאסר הגלות,
ומנסכים היין בכל כלי שיר ,ובפרט ה"שיר
חדש" של הגאולה שאין אחריה גלות .קל
וחומר מהיציאה ממאסר של איש פרטי
– "ארבעה צריכים להודות יורדי הים . .
ומי שהיה חבוש מבית האסורים  . .יודו
לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" ,ועל אחת
כמה וכמה היציאה של כל בני ישראל
מהמאסר של כל ארבעת הגלויות לגאולה
שאין אחריה גלות.
(דבר מלכות שלח תנש"א)

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

מלך
חסידים
אגרות
שיח

הרב אבישי איפרגון

 40שנה לתקיפת
הכור בעיראק

סנדק צפוי מראש

בערב חג השבועות שנת תשמ"א ( )1981הופצץ והושמד הכור
הגרעיני בעיראק ,במבצע מורכב אשר הסתיים ,בחסדי שמים ובנסים
גלויים ,בהצלחה מלאה ,וכל מטוסינו שבו בשלום .בפרקי אבות –
אותם נהוג לקרוא בשבתות אלו – מובא "עשרה נסים נעשו לאבותינו
בבית המקדש ."...בהתבסס על המידע שנחשף בשנים האחרונות,
ניתן לראות שגם בתקיפת הכור אירעו עשרה נסים (לפחות ,)...מפאת
קוצר היריעה נביא כאן רק את חלקם (את שאר הניסים ניתן לקרוא
במאמר המלא באתר "הגאולה").
אחד הנסים הגדולים ביותר אירע כבר בשלבים הראשונים של הטיסה:
המטס האווירי הגדול נע בגובה נמוך על מנת למנוע את גילויו ע"י
מערכות מכ"ם ,והמטוסים עברו מעל מפרץ עקבה ,מעל היאכטה של
חוסיין מלך ירדן ,שיצר קשר מיידי עם המטכ"ל הירדני .המודיעין
בישראל האזין לשיחה ,ודרמה של ממש התפתחה ב"בור" ,בו ישבו
באותה עת כל בכירי צה"ל .חשש עצום נוצר לחייהם של הטייסים
שנחשפו .מבחינה מבצעית היה ברור שכל נסיון ליצור קשר עימם
ולהזהירם מטייסי האויב ,רק יביא לכך שצבאות נוספים באזור יאתרו
את תנועתם ,לכן היה ברור כי אין אפשרות להזהירם ,אלא רק לבטל
את הפעולה לגמרי או להניח להם להתקדם ,בלא להזהיר אותם.
הבעיה המרכזית נבעה מכך שלא ניתן היה לדחות יותר את הפעולה,
משום שהכור עמד להיות "מוטען" באורניום ,ואז אי אפשר כבר היה
להפציצו ,משום שהיה נגרם אסון המוני עם מאות אלפי נפגעים.
בסופו של דבר הוחלט להמשיך בתקיפה על אף הסיכון הגדול שנוצר,
תוך שהמודיעין עוקב בדריכות רבה אחרי חילות האוויר באזור ,ומוכן
לשגר התרעה למטוסים במידה ויוזנקו לעברם מטוסי יירוט.
הנס הגדול הוא שעל אף התראת המלך חוסיין שום מטוס עיראקי,
סעודי או ירדני ,לא הוזנק לקראת מטוסינו!
לדברי מוביל התקיפה אל"מ זאב רז ,הוא אינו מבין עד היום מדוע
לא הוזנקו מולם שום מטוסי קרב ...גם בהמשך הדרך לא הוזנק לעבר
המטוסים שום מטוס קרב ,וגם לאחר שהופצץ הכור לא ניסו ליירטם,
וגם טילי נ"מ לא שוגרו לעברם!
נס מדהים התגלה רק בהמשך .מספר פצצות לא פגעו בכור ,ושתי
פצצות נוספות חדרו לתוכו אך לא התפוצצו .רק ברבות השנים התגלו
נסי ה' :הפצצות "שפספסו" פגעו והשמידו מבנים נוספים ,אשר היוו
חלק ממעבדות איטלקיות שנועדו לסייע להפריד פלוטוניום עבור
הנשק הגרעיני ...ואילו הפצצות שלא התפוצצו ,מנעו במשך שנים
רבות את שיקומו של הכור ,משום שהמדענים חששו מכל נסיון לפנות
את ההריסות ,שבתוכן מונחות  2פצצות במשקל טונה כל אחת...
בשבת שלפני המבצע (שהתרחש ביום ראשון אחה"צ) ,הורה הרבי
מלך המשיח שליט"א לחסידיו לצאת לשורת פעולות של זיכוי
הרבים ,ובמרכזן מכירת אותיות לספר תורה ,זאת בהמשך לבקשתו
מהשבועות שקדמו ,לעשות פעולות של הוספה בתשובה ,תפילה,
צדקה וכו' בשל המצב בעולם וכדי "להשבית אויב ומתנקם" .ואכן,
חסידי חב"ד הבינו שמסיבה מסוימת יש לפעול בדחיפות ,ועל אף
טורח ההכנות לחג יצאו בהמוניהם לפעולות זיכוי הרבים.
כאשר התפרסמו הדיווחים על התקיפה המוצלחת של הכור הובנו
היטב דברי הרבי שליט"א מלך המשיח...
הניסים הנפלאים ממחישים לנו את אהבת ה' יתברך אלינו ואת
שמירתו המתמדת על עם ישראל ,וכפי שנאמר בשיחות ש"הנה לא
ינום ולא ישן שומר ישראל" וש"ארץ ישראל הינה המקום הבטוח
ביותר בעולם" ,וע"י הוספה בלימוד התורה ובקיום המצוות ,בפרט
בלימוד החסידות ועניני גאולה ומשיח שבתורה ,נזכה כולנו לגאולה
האמיתית והשלימה מתוך שמחה וטוב לבב ובקרוב 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' ממרים .פרק ד-ו.
פרק ז .הל' אבל ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
הל' מלכים ומלחמותיהם ..פרק א-ג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כ"ד-ל' סיון
פרק אחד ליום
הל' נדרים .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.

מספר הרב חיים ששון ,מרצה מבוקש ומחבר
ספרים :בכ"ט בטבת תשנ"ט ,נולד לנו בן
במזל טוב ובשעה טובה .כיוון שזכיתי להיות
קשור עם פסיקותיו והדרכותיו של הראשון
לציון הרב מרדכי אליהו (זצ"ל) בתחילת
תהליך התשובה שלי ,רציתי בכל הבריתות
שהוא יהיה הסנדק ,אך בכל פעם הדבר לא
הסתדר .קיוויתי מאוד שהפעם זה כן יצליח.
כתבתי על כך לרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח באמצעות ה'אגרות-קודש'
וציינתי את שמו של הרב מרדכי אליהו.
כשפתחתי את הספר ,מצד ימין הזדקר לנגד
עיני השם "מרדכי הצדיק" ,ומהצד השני היה
כתוב" :מחשובי הרבנים"! ראיתי בכך רמז
ברור שהראשון לציון צריך להיות הסנדק.
פניתי ללשכתו אך שם הסבירו לי שהרב
לא חש בטוב ,ולא יצא זה כמה שבועות.
ניסיתי להמתין עוד כיומיים ,שמא ירגיש
טוב יותר ,אך שוב הסבירו לי שאין על מה
לדבר והרב לא יוצא לשום אירוע בשבועות
אלו .ואז פגשתי את אחד העוזרים של הרב
אליהו בשם הרב יהודה מוצפי וסיפרתי לו
את הסיפור כולו .הלה שמע ויעץ לי" :שמע
ידידי ,יש ארוע אחד שהרב אמר שהוא חייב
ללכת ,אפילו לכמה דקות ,ההילולא של
ה'בבא-סאלי' כי הוא חייב זאת ל'בבא-סאלי'
זי"ע בשל הקשר המיוחד ששרר ביניהם .לך
אפוא להילולא ,חכה לו במעלית ותפנה אליו
ישירות"' .קפצתי' על הרעיון ,וכך עשיתי.
ההילולא התקיימה במוצאי-שבת' .טסתי'
במהירות לאולם שבו נערכה ההילולא
והמתנתי לראשון-לציון .והוא אכן הגיע.
מיד כשיצא מהמעלית ,ניגשתי אליו לבשר
לו שנולד לי בן .הרב חייך ולחץ את ידי
בשמחה ובירך אותי שאזכה להכניסו בבריתו
של אברהם אבינו "בעתו ובזמנו" .אמרתי
שאני מבקש לכבדו בסנדקאות בברית .הרב
הביט בחיוך (של חמלה) לעבר עוזריו ,ואמר:
"תשאל אותם ,אני לא יוצא מהבית כבר כמה
שבועות ,רק להילולת ה'בבא סאלי' שזה
קרוב ,וגם זה לדקות אחדות לברך את הקהל
לכבודו ,ומיד אני שב .איני חש בטוב".
אמרתי לרב אליהו" :הרב! אני עושה את
הברית בגבעת שאול ,שתי דקות מהבית של
הרב ,ואעשה זאת בכל שעה שיהיה לרב נוח,
ובלבד שהרב יהיה הסנדק!" כשראיתי שהרב
כאילו מתלבט ,כי לא היה נעים לדחות את
בקשתי ,המשכתי להפציר" :בשלושת הבנים
הקודמים זה לא הסתדר ,הילד הזה הוא
ילדינו האחד עשר (בלי עין הרע); לא מגיע
לאמא לאחד עשר ילדים שתשמח אותה
בסנדקאות לבנה?" הטיעון האחרון הכריע

מנחם מענדל על ברכי הרב מרדכי אליהו זצ"ל
את הכף ,והרב אמר" :אתה צודק – מגיע לה!
למרות שקשה לי ,אבוא!"
ערכתי את כל התיאומים הנדרשים ,ובז' שבט
בשעה שתיים אחר הצהרים נערכה הברית
ברוב עם בירושלים ,כמתוכנן ,על ברכיו
של הרב מרדכי אליהו .בסיום ,כשהרב עמד
כבר לחזור לביתו ,פניתי אליו והודיתי לו
על שזיכה ושימח אותנו כל כך ואז הוספתי:
"הרב! יש לי הפתעה נעימה בשבילך! ידעתי
מראש שכבוד הרב יהיה הסנדק בברית הזו"!
הרב הביט בי בפליאה ובחיוך ואמר" :אתה
ידעת מראש שאני אהיה הסנדק? אני בעצמי
לא מבין בכלל מה אני עושה פה ,ואיך
הסכמתי לצאת מהבית במצבי הנוכחי .אז
איך אתה ידעת?"
בו במקום שלפתי את כרך ה'אגרות קודש',
ואמרתי" :מהמענה שקיבלתי מהרבי שליט"א
מלך המשיח הבנתי שאתה תהיה הסנדק!"
הראשון לציון הגיב בפליאה עצומה :מה
אתה אומר? איפה ראית את זה? "הנה
כאן באגרות קודש" ,אמרתי לו ,והצגתי
בפניו את מכתבי והמענה שקיבלתי .הרב
ביקש לראות מקרוב את הדברים ,קרא את
השאלה והתשובה בעיון ,ואמר" :אני צדיק?"
ובענווה האופיינית לו הניף בידו בביטול.
ושוב הביט ב'אגרות' בשמחה ובפליאה:
"פלא פלאים .הפלא ופלא! עכשיו אני מבין
מה אני עושה פה "...ושאל אותי" :למה לא
אמרת לי מההתחלה שכבר נקבע שאני אהיה
הסנדק?"" .לא ידעתי כיצד תהיה תגובת
כבוד הרב" ,עניתי" ,ומה זה משנה ,העיקר
שהרב היה הסנדק כהוראת המכתב!" הרב
חייך ואמר" :מה זה משנה? אם הייתי יודע
זאת מראש .הייתי בא יותר מוקדם יותר"...
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ליישב בפועל את כל הגבולות
ישנה עצה כיצד ליישב את הגבול ,והיא :ליישב בפועל ,שאז לא יוכלו
לשנות על-ידי לחץ כיון ש"אין אחר מעשה כלום" .מה-שאין-כן כאשר
לאחר כל לחץ מפחדים יותר ( - ). .רואים בעיני בשר איך שהסכנה גדלה
יותר ויותר.
(מוצאי ש"פ בחוקותי תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

שליחות מוזיקלית לקראת הגאולה
ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר ,ויש לשמוח
ולרקוד על הגאולה הקרובה .התשובה שהתקבלה
באמצעות ה'אגרות קודש' קיבלה ביטוי בשיר כמובן.

אחד הסימנים המובהקים של דור השביעי בנשיאותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח היא מהפכת השליחות
 שמעבר לבתי חב"ד הנמצאים בכל פינה בגלובוסבמערך חובק עולם  -מופנית גם כקריאה נצחית לכל
יהודי ויהודיה באשר הם לשמש כשלוחים להפצת
היהדות ומעיינות החסידות.
הרבי שליט"א מלך המשיח מתבטא ואומר בצורה
ברורה כי לכל אחד יש הזדמנות וגם אחריות רצינית
לעשות את כל התלוי בו לקרב יהודים ליהדות ,בפרט
לאור המצב הנוכחי שכמה שיפעלו בתחום זה ,עדיין
נותרה המון עבודה ויהודים רבים שצריך לדאוג להם.
כמו כן ,אין לאף אחד להמתין עד שיקראו לו ויצוו עליו
לנסוע למקום כלשהו אלא עליו לחפש מיוזמתו היכן יש
צורך בסיוע גשמי ורוחני ולהציע את עצמו.

"זה היה מדהים" ,הוא מספר" ,לאחר שעה כבר היו לנו
את המילים ,ותוך כדי גם הלחנתי את המנגינה שיצאה
משהו מיוחד מאוד ,קצבית ותוססת שממש 'תפסה' את
כולם ונקלטה במהירות .כעבור יום אחד כבר קיבלנו
גם את העיבוד המוזיקלי ,והמשכנו לכל שאר הצדדים
הטכניים של ההפקה עד לצילום ועריכת הקליפ .תוך
שבוע יצא השיר".

חיים נחמן עם תמונת הקליפ

במהלך מבצע 'שומר
החומות' ,חזר השיר לככב
ברשימות ההשמעה בתחנות
הרדיו השונות ,כשהוא בוקע
גם ממגברי טנקי המצוות,
שמיהרו לשמח ולחזק את
החיילים ואת עם ישראל

ציפייה למסר מרגיע
השליחות במובנה הנפוץ היא להקים או להצטרף לבית
חב"ד במקום כלשהו ,אולם בהחלט קיימות דרכים רבות
לבצע את מצוות השליחות .לדוגמא ,אדם המוכשר
במיוחד בתחום מסוים ועוסק בו בהצלחה ,עליו לנצל
את ידיעותיו וכישרונותיו כדי להפיץ את היהדות
והחסידות באותו תחום .זה מה שעשה הזמר חיים
נחמן בימים של תחילת הקורונה ,כאשר הבחין בפחד
שהתפשט באנשים רבים ובחשש הגדול שריחף באוויר
מפני העתיד.

לחן מיוחד

"ישבנו כמה משתתפים בהתוועדות חסידית וחשבנו מה
אפשר לעשות כדי לשמח את עם ישראל" ,הוא משחזר
כיצד זה התחיל" .המסר של הרבי שליט"א מלך המשיח
הוא שאין לפחד ,יש לבטוח בקדוש ברוך הוא שאוהב
אותנו ועושה עבורנו רק טוב .היה ברור שצריך לצאת
לציבור עם המסר המעודד ,שאנשים רוצים לשמוע את

חיים נחמן כתב לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
ה'אגרות קודש' ,וקיבל תשובה שעסקה בפתגם החסידי
'תחשוב טוב – יהיה טוב' ,כלומר המחשבות הטובות
שלנו לגבי הבאות משפיעות ויוצרות עתיד טוב .יחד עם
זוגתו הם חיברו את מילות השיר  -הפותח במצב העולם
המבוהל אך מבשר כי יש נביא בישראל ,הגאולה בפתח,

זה ,העולם מחכה לזה .ואז אמרו לי 'תוציא שיר'".

עצה והדרכה

לאור המצב ששרר בארץ בשבועות האחרונים ובמהלך
מבצע 'שומר החומות' ,חזר השיר לככב ברשימות
ההשמעה בתחנות הרדיו השונות ,כשהוא בוקע גם
ממגברי ה'טנקים' של חב"ד ,שמיהרו לאזור הדרום
לשמח ולחזק את החיילים ואת עם ישראל .חיים נחמן
מקבל כל העת תגובות חמות מאנשים שמספרים
כי השיר מחזק את הביטחון באלוקים ואת הציפייה
לגאולה .התגובות מגיעות אפילו ממאזינים בחו"ל.
"כאשר משה רבינו נשלח להוציא את בני ישראל
ממצרים" ,אומר חיים נחמן" ,הוא בישר להם את
הבשורה ולמעשה הוביל והנהיג את העם עד לגאולה
וגם לאחריה .זה גם מה שאומר השיר שלי ,שכל
האירועים סביבנו הם סימן עבור כל יהודי שהוא בנו
יחידו של הקדוש ברוך הוא ,שהגאולה מגיעה .מי
שמבשר זאת הוא הרבי שליט"א מלך המשיח ,שמוביל
את כל התהליך ומכניס אותנו לגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד".
הזמר חיים נחמן מופיע בחתונות ואירועים .לפרטים
והזמנות.054-9966124 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

נערים פני זקנים ילבינו – במובן חיובי
אמרו חכמינו ז"ל בסימני התקופה של עקבתא דמשיחא:
נערים פני זקנים ילבינו .וידועים דברי רבנו הזקן בנוגע
לתוכחות של פרשת בחוקותי – וכמו כן התוכחות שבתורה
בכלל :אף שלפי הנראה דברי התוכחות אלו הם קללות ,אבל
לפי האמת הם רק ברכות.
ויהי רצון אשר הנערים וצעירי בני ישראל באמריקה לא
ישלימו אפילו עם אותם העניינים הבלתי מתאימים לתורה
שלימה התמימה  -אשר הזקנים הדור שלפניהם פסק להילחם
בהם .אלא גם בעניינים אלו ילחמו ובמלחמת תנופה ,ובקול
גדול יודיעו ויכריזו אשר תורתנו תורת אמת היא ,ואמת אין
בה מקום לפשרות ,נצחית ובכל התקופות ובכל הארצות היא
השולטת בחיי כל אחד ואחת מבני ישראל ,בחיים היום יומיים.

נא לשמור על קדושת הגליון

סימן לבן יחיד

והובטחנו מבורא עולם ומנהיגו ,אשר בתוקף המתאים
ובמרץ הדרוש ,הנה סוף סוף מנצחים במלחמה זו ,ויהי רצון
אשר יהיה זה מבלי העלמות והסתרים ,ובהקדם.
(אגרות קודש חלק יג עמוד תנט)

בת קמה באמה – במובן חיובי
גם אם מאיזה סיבה שתהיה נהגו להקל בעניינים מסוימים
מפני תנאי החיים לפנים ,הנה בת קמה באמה וכלה בחמותה
ונוהגים עצמן כדבעי גם בעניינים אלו ,מבלי להתחשב עם
הנהגות אמן וחמותן עד עתה ,וסוף סוף הנה גם האם והחמות
יתנהגו כמותן .והשם יתברך יזכנו שנראה בעיני בשר איך
שיהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה'
אלוקיך.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש חלק ז עמוד צ)

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

