שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת וילך (שבת שובה)

1361

ד' תשרי ה'תשפ"ב ()10.9.21

לעצור עכשיו
לפני התהום

מגמת המשא ומתן עם ראשי ארגוני הטרור לצד הפגישות עם מנהיגי הרשות הפלסטינית צריכות להדאיג
כל אדם שפוי .בשנת פלאות בכל מכל כל ,זוכים בוודאי לגמר חתימה טובה בגאולה האמיתית והשלמה
אמנם כרגע ,זה עדיין נראה רחוק וכמעט לא מזיק ,אבל
המגמה המסוכנת כבר נמצאת כאן וכל מי שרואה את
המתחולל בעשרות השנים האחרונות ,עליו לפקוח את עיניו
ולזעוק בקול :עד כאן! לעצור
מיד!

של ממשלת ישראל לעצם ניהול משא ומתן עם הערבים שעד
עתה (בשנים האחרונות) נערך בצורה מוצנעת וכעת נערך
בגלוי וללא בושה ,כשלפי המתפרסם אף ראש הממשלה
בעצמו נפגש עם מנהיגים ערבים
שונים בנושא זה.

המדובר הוא ביחס ההולך
ומתרקם בקשרים מסועפים
מול ראשי הרשות הפלסטינית.
חייבים לציין :זה לא שעד חילופי
הממשלה הנוכחית הכל היה
בסדר .ממש לא .גם הממשלה
הקודמת עשתה טעויות חמורות,
אך ניתן כבר עתה לקבוע ,בטרם
חלפו מאה ימי החסד המקובלים,
כי הממשלה הנוכחית ,מוכנה
לעשות מהלכים מסוכנים
בהרבה ,כדי להחזיר מושגים כמו
משא ומתן ושיחות "שלום" לסדר
היום.

באופן אבסורדי ,העבירה
הממשלה סכומי כסף ניכרים
לידי אותה רשות המממנת
ותומכת במחבלים שביצעו
פיגועי דמים כנגד יהודים ,כאילו
אין גבול לאוויליות.

נסיון העבר מלמד ,כי דווקא
ראשי ממשלה שנקראו "ימנים",
הצליחו להרדים את דעת הקהל
כי לקח טוב נתתי לכם...
במשך תקופה ניכרת ,כשהציבור
הרבי שליט"א מלך המשיח מעניק פרוסת עוגת
אינו חש בסימנים ההולכים
דבש "לעקח" לפני יום כיפור ,לשנה טובה ומתוקה ומתרבים בדבר ניהול משא ומתן
עם המחבלים ,שעצם הדיבורים
כבר מסוכנים הם לשלימות עם ישראל וגורמים עידוד
זה בא לידי ביטוי בחוסר תגובה מוחלט למתחולל בגבול
לביצוע פיגועים ,כפי שמתריע הרבי שליט"א מלך המשיח.
עוטף עזה .למרות הפרות הסדר וניסיונות הפיגוע מידי
אל לנו להמתין עד להכרזה על הסכם חדש באופן כזה או
יום ולילה ,הממשלה מחליטה להרחיב את מתן האישורים
אחר .יש להתחיל עוד היום בפעולות מנע ומחאה שיעצרו
לכניסת תושבי עזה לישראל ,להרחיב את שטח השליטה
באופן מיידי את כל הדיבורים עם הערבים!
הפלסטיני ולספק צרכי בניה שכבר הוכח בעבר כי אלו
משמשים לבנית מנהרות התקפה כנגד ישראל .לשיא
האבסרוד מגיע ,התגובה לאחר הפגיעה בחייל בראל אחיה
כבר קבעו חז"ל כי "כל שנה שהיא רשה (מלשון רש ,עני)
חדריה שמואלי הי"ד ,כאשר ממשלת מצרים מיהרה לסגור
בתחילה  -מתעשרת בסופה" ,אומר על כך הרבי שליט"א
את מעבר הגבול ולהעניש את חמאס ואילו בישראל המשיכו
מלך המשיח ,כי שנה שנפתחת במצב של זעקה והרגשת
בעסקים כרגיל...
חוסר ,הופכת באופן מיידי לעשירה ומלאת כל טוב וכך זה
ימשך עד לסוף השנה.

בכל מכל כל

דרושה מחאה מיידית

אך מכל שלל פעולותיה המסוכנות של הממשלה ,דווקא
זו שלא זכתה לתשומת לב מספקת ,היא המדאיגה ביותר,
והמדובר הוא אודות
הפגישה שערך שר הביטחון
עם ראש הרשות .פגישה
המסמלת שינוי בולט ביחס

בוודאי ,ששנה זו ,הנקראת שנת פלאות בכל מכל כל ,תביא
איתה את הברכה העיקרית ,ברכת הגאולה האמיתית
והשלימה ,והרי גם הגימטריה של המילים בכל מכל כל ,הוא
'קבץ' ,המבשר על קיבוץ נדחי ישראל הזוכים כולם לגמר
חתימה טובה בכל הפרטים ,בהתגלותו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
פדיון כפרות
לקראת יום הכיפורים ,נפתחו במוקדי חב"ד
עמדות לעריכת כפרות ופדיון כפרות כפי
המנהג .ניתן לקיים את המנהג גם מהבית
באמצעים מקוונים ,תוך אמירת הנוסח
המופיע בסידור ונתינת צדקה בפועל לאחד
ממוקדי חלוקת הצדקה המתפרסמים בכל
מקום.

בתי הכנסת פתוחים
לנוכח הביקוש הרב ,מוקדי חב"ד מרחיבים
את האפשרות להשתתף בתפילות יום
הכיפורים בצורה נוחה ומונגשת .במקומות
רבים אף נפתחו בתי תפילה זמניים במרחב
הפתוח על מנת לאפשר לכל יהודי ליטול
חלק בתפילות באופן מלא .הציבור הרחב
מוזמן להשתתף בתפילות אלו לאורך היום
הקדוש  -המועדים מתפרסמים במוקדי
חב"ד .בכל בית כנסת שכזה ,ניתן אף לקבל
מחזורי תפילה וכיפות.

ספר תורה למעוז אסתר
קהל רב השתתף לפני כשבועיים באירוע
הכנסת ספר תורה לגבעת מעוז אסתר,
לבית הכנסת החדש שהוקם במקום "נחלת
אהוביה" ,על שם אהוביה סנדק שהתגורר
במקום .יצויין כי בעבר הוחרב מעוז אסתר
ע"י כוחות הביטחון  30פעמים(!)

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

שבת תשובה או שמחת תורה?
ולכאורה ,כיצד יושב משה רבינו לכתוב את הפסוק
האומר "וימת שם משה" ,הלא זהו דבר והיפוכו? אלא
שמשה רבינו כתב את זה כדי לעורר את בני ישראל
לעשות תשובה ,ובכך לבטל את פסק דין התורה ש"וימת
שם משה".

במהלך כל השנה אנחנו עושים תשובה ,אבל ישנם זמנים
מיוחדים בהם התשובה נעשית בצורה יותר נעלית,
כמו למשל  -עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ויום
הכיפורים.
מתוך 'עשרת ימי תשובה' ,הרי ש'שבת תשובה' (השבת
שבין ראש השנה ויום הכיפורים) היא הזמן הנעלה
ביותר לעשיית תשובה – כידוע ש'שבת' זה אותם אותיות
של 'תשב' (מלשון תשובה) – כי בשבת אנחנו מצווים
לשמוח ולהתענג ,וזו הדרך הטובה ביותר לעשות תשובה
אמיתית ,לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה.

משה רבינו התכוון שמשמעות ה'מיתה' הכתובה בפסוק
לא תתממש בגשמיות ,אלא תהיה רק במעלה הרוחנית
שבזה – העליה מדרגה לדרגה ברוחניות ,אבל בתור אדם
חי ,נשמה בגוף.

בכוחם של בני ישראל
לשנות את טבע הבריאה על
ידי התשובה ,שהיא מתקנת
את החסרונות שהיו לנו
בעבודת ה' ,ונותנת כוחות
למשך השנה הבאה

תשובה שמחה
השנה ,קיימת מעלה נוספת ומיוחדת המדגישה ביותר
את מעלתה של התשובה :השנה היא שנה מעוברת עם
חודש אדר נוסף .טבע העולם הוא שאחת לשנתיים או
שלוש שנים מצטבר גירעון במחזור הירח כלפי מחזור
השמש ,ולבני ישראל ניתן הכח לעבר את השנה וכך לתקן
את המחסור שהיה ו(לפעמים) להוסיף "מקדמה" לשנה
הבאה.
בדומה לכך היא התשובה – בכוחם של בני ישראל לשנות
את טבע הבריאה על ידי התשובה ,שהיא מתקנת את
החסרונות שהיו לנו בעבודת ה' ,ונותנת כוחות למשך
השנה הבאה.

שמחת תורה בימי התשובה
ההכרח לעשות את התשובה דווקא מתוך שמחה מרומז
בפרשת השבוע – פרשת וילך ,בה מסופר שמשה רבינו
סיים לכתוב את התורה .זאת אומרת שהתוכן של פרשת

וילך הוא כמו סיום התורה בשמחת תורה ,ונמצא שכבר
ב'שבת תשובה' מודגש השמחה של עבודת התשובה כמו
בשמחת תורה.
וכפי שהוזכר קודם ,כוחה של התשובה הוא כה חזק עד
שבכוחם של בני ישראל לשנות את טבע הבריאה ולתקן
את העבר (כמו עיבור השנה) .אלא שבפרשת וילך טמון
חידוש גדול עוד יותר:
כאשר משה סיים לכתוב את התורה (כמסופר בפרשה)
הוא כתב אפילו את הפסוקים האחרונים בתורה ,ובניהם
את התיאור אודות פטירתו מן העולם "וימת שם משה".

ניצוצות של גאולה

ויש לומר ,שזהו גם דיוק הלשון "והסתרתי פני"  -ולא
"וכיסיתי פני" וכיוצא בזה:
החילוק בין כיסוי הפנים ובין הסתרת הפנים הוא  -שכאשר
מכסה את פניו ,נפעל שינוי לא רק בנוגע לזולת ,אלא גם
בנוגע לעצמו ,לפניו ,שהם מכוסים;

דבר מלך
צריכים להיות "כולכם לפני ה'"

ומזה מובן ,שתיכף ומיד ,כאשר בני ישראל פונים אל הקב"ה
 מתבטל תיכף ומיד העניין של "ועזבתים והסתרתי פני",והקב"ה מתגלה לבני ישראל פנים אל פנים ,בחיבה גדולה
ואהבה גלויה לעין כל ,ומשפיע לבני ישראל כל הברכות,
מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה ,בטוב הנראה
והנגלה דווקא.
(לקוטי שיחות חלק לד שיחה לפרשת וילך)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:16
19:27

18:31
19:29

18:23
19:29

18:33
19:29

18:55
19:52

הפטרה :שובה ישראל  -מימי קדם (הושע ד ,ב  -כ)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(על פי שיחת שבת תשובה ה'תשמ"ט)

וזהו שפירש רש"י ש"והסתרתי פני" פירושו "כמו שאיני
רואה בצרתם" ,שזהו הסתר בלבד ,כי באמת בוודאי
שהקב"ה רואה את צרתם ואינו מעלים עין כלל מבני ישראל,
אלא שראייתו של הקב"ה היא באופן של "והסתרתי פני",
שנדמה לבני ישראל שהקב"ה אינו רואה בצרתם.

מה שאין כן כאשר מסתיר את פניו ,הרי השינוי הוא רק אצל
הזולת ,שאינו רואה את הפנים ,אבל בנוגע להפנים עצמם

זמני
השבת

מכל זה מובנת ההוראה למעשה בפועל מ'שבת תשובה'
פרשת וילך :כל יהודי צריך להוסיף בשבת זו בעבודת
התשובה ,בצורה הנעלית ביותר ,ודווקא מתוך שמחה
– עד כמו השמחה של שמחת תורה .ומהשמחה של
שבת תשובה עוברים מיד לשמחת הגאולה ,בחנוכת
בית המקדש השלישי .ומכיוון שהמשיח בא מיד ברגע
זה ממש ,הרי שיום הכיפורים יחול בתוך שבעת הימים
שלאחר חנוכת בית המקדש (כמו שהיה בבית המקדש
הראשון והשני) וממילא יחגגו את יום הכיפורים בשמחה,
מתוך אכילה ושתיה – והעיקר שזה יהיה בפועל ממש
תיכף ומיד ממש.

אין שינוי כלל.

פירש רש"י" :כמו שאיני רואה בצרתם"  -שההנהגה
של העלמת עין מהצרות אינה העלמת עין אמתית (מצד
הקב"ה) אלא רק דמיון של המקבלים ,שלבני ישראל נדמה
שהקב"ה אינו רואה ,אבל באמת הקב"ה רואה ורואה,
ומחכה לתשובתם של ישראל.

לפי שעון קיץ

מכל זה מובן שבכח התשובה יכול יהודי – לא רק
לשנות את טבע העולם ,אלא אפילו – לשנות (כביכול)
את פסק דין התורה .כלומר ,למרות שבתורה נפסק עניין
מסויים ,הרי בכוחו של יהודי (על ידי התשובה) לשנות
את המציאות הזו שלא תהיה כפשוטו אלא תהיה אך ורק
בטוב הנראה והנגלה.

הרב מנחם כהן

ועזבתים והסתרתי פני
מהם (וילך לא ,יז)

הדלקת נרות
יציאת השבת

תשובה משנה מציאות

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

אחת מההוראות של ראש השנה היא :כשם
שבמתן תורה "אילו היה ששים ריבוא חסר
אחד לא ניתנה תורה לישראל" (כמובא
במדרש) ,כך גם בנוגע ל"אתם נצבים
היום" ,שלפי פירושו של אדמו"ר הזקן
"היום" הכוונה לראש השנה – "יום הדין
הגדול" ,צריכים להיות "כולכם לפני ה'
אלוקיכם"! ומה שבגלל זה חנה הוצרכה
להימנע שנתיים מעליה לרגל לשילה – הרי
כל זה כדאי ,בשביל שאחר כך תעלה לרגל
ותביא איתה את הילדים ,מתחיל מאחד,
ואחר כך הבאים אחריו.
(שיחת ו' תשרי ה'תשל"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

ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

היכן אנחנו אוחזים?

נפלאות עכשיו

הכסף נמצא כאן!

בשיחה אישית מיוחדת שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח עם הרב
מרדכי אליהו זצ"ל ,אמר לו הרבי שליט"א מלך המשיח במילים אלו:
"הגאולה עומדת כבר על סף הדלת ,והיא מחכה לכל יהודי שיפתח את
הדלת ויסחוב אותה לתוך החדר" .התבטאות נוספת יוצאת דופן היא:
"ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו".

מה המשותף לנהג מונית מניו-יורק ,רב במוסד
חינוכי מאיזור המרכז ויועץ משכנתאות בכיר
מהדרום? כולם חוו הרחבה כלכלית יוצאת
דופן לאחר שלקחו על עצמם התחייבות לתת
סכום גדול לצדקה.

בדרך כלל רגילים לקרוא "ימות המשיח" לתקופה של הגאולה השלימה
ממש ,אך בזמננו ,לאחר שהרבי שליט"א מלך המשיח כבר 'בחזקת
משיח' ,ולאחר שהוא כבר התגלה כמלך המשיח ,הרי שאנחנו כבר
ב"ימות המשיח" – ימים של משיח ,ימים בהם המשיח כבר נמצא בגלוי.
"על סף הגאולה" פירושו שאנחנו עדיין לא ממש בפנים ,אך גם לא
ממש בחוץ...

הכל החל בנהג מונית .נהג מונית פשוט
שחי בניו-יורק של לפני כ 75-שנה .כספים
מיותרים לא היו לו ובקושי הוא הצליח
להחזיק את משפחתו .אבל יום אחד הגיעה
לאזניו שמועה שתפסה את תשומת ליבו:

ימים של משיח
"ימות המשיח" פירושם "ימים של משיח" .ומה הכוונה "ימים של
משיח"?
בכל דור יש אחד שראוי להיות משיח .בדורות הקודמים לא זכה הדור
לגאולה ,ולכן גם נשיא הדור לא זכה להיות משיח בפועל .באותם ימים
היה אמנם אדם הראוי להיות משיח ,אך מציאות זו לא התגלתה בפועל
בעולם.

הרבי הקודם מליובאוויטש ,רבי יוסף יצחק
שניאורסון ,התיישב באותה עת בניו-יורק
והחל לפעול בכל כוחו להפצת היהדות
והחסידות בכל רחבי אמריקה ואף מחוצה לה.
באותם ימים רצה הרבי הקודם להדפיס ספר
חסידות חדש וחיפש תורם שינדב את הדפסת
הספר .מדובר היה בסכום כסף גדול ,אבל לנהג
המונית העניין נגע בלב והוא החליט ,מעל כל
היגיון ,שהוא יתאמץ להשיג את הכסף ויתרום
את עלות כל ההדפסה!

בדורנו ,מתחילת עלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח על כס הנשיאות,
הוא החל לפעול פעולות של משיח .פעולות כאלו שתכליתם לקרב את
כל היהודים להשם ,ועל ידי כך להביא את המצב הגאולתי בו כל בני
ישראל מקיימים את התורה והמצוות.

מאותו יום והלאה ההצלחה החלה 'לרדוף'
אחרי נהג המונית .תוך זמן קצר הוא הצליח
לתת את כל הסכום שהבטיח לצדקה ונהיה
בעצמו עשיר גדול!

אם כן ,אלו הן "ימים של משיח" – ימים בהם כבר ישנו בעולם איש
צדיק הפועל פעולות של משיח להבאת הגאולה .אך כמובן אין אלו
"ימות המשיח" בשלימותם.

אמר על כך הרבי הקודם" :כשיהודי מחליט
לתת לצדקה סכום ,שבגשמיות אין בעת
מעשה שום פתח ואופן שיוכל לתת את הסכום
הזה – פותח לו הקב"ה צינור חדש של שפע
שיוכל לקיים את החלטתו הטובה במילואה".
והוסיף על כך הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח" :ומכך מובן שנותנים לו כמה
פעמים ככה (יותר ממה שהבטיח לתת
לצדקה) ,כדי שיוכל לתת את הסכום לצדקה
בשמחה וטוב לבב".

בשנת תנש"א ,שנה שמלך המשיח נגלה בה ,התקדמנו שלב .הרבי
שליט"א מלך המשיח קיבל את השליחות מהקב"ה והתגלה .זהו כבר
שלב מתקדם יותר ב"ימות המשיח" .לא רק ימי "חזקת משיח" אלא ימי
התגלות משיח .אך גם אלו אינם עדיין ימות המשיח בשלימותם ,כיון
שהגאולה עוד לא באה  -המשיח טרם פעל את פעולותיו בשלימות.
ימות המשיח בשלימותם יקרו תיכף ומיד ממש כשהרבי שליט"א מלך
המשיח יתגלה לעין כל .על ידי שאנחנו נעשה את עבודתנו ונתחיל
לחיות את הגאולה .או אז יתרחשו ימות המשיח בשלימותם  -ימים
שמשיח שולט בפועל בעולם.
אחת הסיבות לכך שקוראים לימים אלו "ימות המשיח" לשון רבים,
מכיוון שיש בהם שלבים ותקופות .תחילתם ,המשכם ,ושלימותם .אנחנו
כבר זכינו להגיע להתחלת ימות המשיח ,גם להמשך ,ותיכף ומיד נזכה
בעזרת השם להגיע לשלימותם .מיד ממש!

סיכום
בתקופתנו ,לא רק שהגאולה צריכה לבוא בקרוב ממש ,אלא תהליכי
הגאולה החלו כבר לקרות בעולם ,כבר היתה התגלות מציאותו של
משיח .תקופה זו נקראת בשם "סף הגאולה" ,כיון שלמרות שאנחנו
עדיין בגלות ,אנחנו ממש בכניסה לגאולה .זהו כבר לא המצב שהיה
עד עתה ,זוהי תקופת התגלות המשיח .מיד ממש יושלם התהליך והרבי
שליט"א מלך המשיח יתגלה לעין כל ויפעל את פעולותיו בשלימות.

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

ג' פרקים ליום
הל' איסורי ביאה .פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.
פרק כא-כב .הל' מאכלות אסורות ..פרק א.
פרק ב-ד.

ד'  -י' תשרי
פרק אחד ליום
הל' שמיטה ויובל ..פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

מענדי ליפש

מעניק מברכתו הק' בחלוקת הדולרים לצדקה

מדובר היה בסכום
כסף גדול להדפסת
הספר ,אבל לנהג
המונית העניין נגע
בלב והוא החליט,
מעל כל היגיון ,שהוא
יתאמץ להשיג את
הכסף ויתרום את
עלות כל ההדפסה
ראש השנה ויום כיפורים ,ניתן למצוא רבים
אשר מתחייבים לתת לצדקה סכום גדול
במשלך השנה הבאה ,והם מספרים על
ה'פטנט' שעובד:
הרב לוי א' ,רב במוסד חינוכי באיזור המרכז,
מספר שהתלבט אם לחתום על התחייבות
כזאת או לא .הרב לוי מתפרנס כשכיר ולכן
תהה כיצד תוכל להיות לו עליה בשכר
החודשי? במיוחד שהוא עובד במוסד שלא
התברך בתקציבים גדולים כך שלא צפוי
בונוסים לעובדים ...אבל מתוך אמונה בה'
הוא החליט להתחייב! למחרת (!!) ניגש אליו
מנהל המוסד ואומר לו :שמתי לב שאתה
מתמסר במיוחד לעבודה ,לכן נתחיל בתוכנית
העלאה במשכורת שלך .נעלה את זה כעת מ4-
ל 5-אלף  ,₪בהמשך חמש וחצי ,ובסוף שנה
נגיע לשש אלף...

שנים חלפו ובשבת האחרונה של תשמ"ג,
גילה הרבי שליט"א מלך המשיח 'פטנט'
ייחודי ,כיצד אפשר להשתמש ברעיון הזה
כדי להיכתב ולהיחתם בימי הדין לשנה של
הרחבה בפרנסה :מכיון שבימי הדין נכתב
מלמעלה לכל אדם כמה כסף הוא ירוויח
בשנה הקרובה ,ממילא כאשר יהודי לוקח
על עצמו לפני ימי הדין התחייבות בכתב על
סכום גדול שיתן מידי חודש לצדקה בשנה
הקרובה ,הרי בוודאי שאכן יכתבו לו למעלה
פרנסה בהרחבה כפי גודל ההתחייבות שלו,
כך שיוכל לתת את הסכום שהבטיח לצדקה
ועוד ישאר לו פי כמה וכמה עבור עצמו .זה
ה'פטנט'...

יוסף ח' מהדרום ,טיפוס מאוד ריאלי והגיוני
שמתפרנס מייעוץ משכנתאות והדרכה
פיננסית ,החליט לפני שנה 'לבדוק את זה'.
גם הוא התחייב ונתן מידי חודש סכום גדול
לצדקה .ובחודש אלול האחרון הוא בדק את
המאזן השנתי וגילה שזה אכן עובד...

בשנים האחרונות ,יותר ויותר יהודים
נחשפו מחדש לנושא חשוב ועצום זה .מידי
שנה ,עם התקרב השנה החדשה ,ועוד לפני

'פטנט העשירות' אכן עובד! הזדרזו גם אתם
לחתום על התחייבות לצדקה .התחייבות
גדולה = כסף גדול!
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וינצח את כל האומות
ויהיה ה"ילחם מלחמות ה' וינצח"  -השולחן-ערוך של הקב"ה ,כולל סימן
שכ"ט מהלכות שבת  -ינצח .עד שכל האומות שסביב היהודים יודו שאין
צורך במלחמה ,ויקויים "ונתתי שלום בארץ"מכיון שהולכים בדרך שמביאה
לשלום  -על-ידי "ואולך אתכם קוממיות"...
(ד' אלול תשל"ט  -מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

'נוער הגאולה' של קרית מלאכי
בתורה יש כידוע  613מצוות אותן עלינו לקיים ,אולם לכל
יהודי יש מצווה מיוחדת שהוא צריך להשתדל בקיומה
יותר מאשר כל שאר המצוות .ב'אגרות קודש' כותב הרבי
שליט"א מלך המשיח מהי הדרך הטובה ביותר עבור כל
אחד לדעת מהי המצווה הזו" :הנה אחת ,והמובחרת,
שבעצות היא כאשר האדמו"ר שלו מורה לו באצבע דרכו
ועבודתו" ,וממשיך" :ואז אין עליו לבוא בטענות ומענות
ובקשות אולי ישנה הרבי החלטתו  . .עד שימלא במילואו
את תפקידו המוטל עליו ,ואשר הורו לו עליו באצבע
לאמור :זוהי הדרך שלך המובילה בית א-ל ,ובזה תצלח".

כשהוא רכוב על 'אופנוע גאולה' וחמוש בכ 10-זוגות
תפילין .בזמני ההפסקות מתאספים כל הנערים ,וכך
מניחים תפילין אצלו מידי יום בין  50ל 60-נערים.
המפגשים הקבועים עושים את שלהם ,וכבר הניבו
תוצאות ברוכות :אירועי חנוכת הבית וקביעת מזוזות
בבתי הנערים ,רבים משתתפים בשיעורי תורה קבועים,
חלקם רכשו תפילין מהודרות ,ישנם כאלה שנכנסו ללמוד
בישיבה ברמת אביב ,וכמה שכבר זכו לנסוע ל 770-בניו
יורק ,לרבי שליט"א מלך המשיח.

עם 'נוער הגאולה' בכניסה לגמנסיה דרכא

דומה כי סיפורו של הרב יוני יצחק יכול להתאים ביותר
למילים אלו" .אני יליד קרית מלאכי" ,הוא מספר" ,אבל
כל החיים שלי ברחתי מקרית מלאכי .בשלב מסוים
הגעתי לאוסטרליה ,ונכנסתי לבית חב"ד של הרב דודו
לידר במלבורן .שם הכירו לי לראשונה את הרבי שליט"א
מלך המשיח ,וגם נודע לי על האפשרות לכתוב לו
באמצעות ה'אגרות קודש' .עשיתי זאת ,ובאופן מפתיע
קיבלתי תשובה בה הוזכרה העיר מלבורן במפורש".

הם כתבו יחד לרבי שליט"א
מלך המשיח באמצעות
ה'אגרות קודש' ושאלו מה
עליהם לעשות והיכן יהיה
מקום השליחות שלהם ,ואז
קיבלו תשובה שהותירה
אותם מופתעים

הוראה מפתיעה
לאחר שנה בבית חב"ד במלבורן ,חזר לארץ ונכנס ללמוד
בישיבת חב"ד לחוזרים בתשובה ברמת אביב .כעבור
תקופה התחתן ,ובליבו קינן הרצון לחזור לאוסטרליה,
הפעם כשליח .אשתו לעומת זאת העדיפה לנסוע
לשליחות להודו .הם כתבו יחד לרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' ושאלו מה עליהם
לעשות והיכן יהיה מקום השליחות שלהם ,ואז קיבלו
תשובה שהותירה אותם מופתעים" :עניי עירך קודמין"...

סבר שעלינו להישאר ולפעול בשליחות בקרית מלאכי,
ובהתאם לדברי הרבי שליט"א מלך המשיח במכתב שם,
לפעול עם הנוער דווקא".

חזר לתיכון
הזוג הצעיר גנזו את כל חלומות השליחות הרחוקה,
והחלו ליישם את ההוראה שקיבלו ולפתח פעילות עם
בני הנוער בקרית מלאכי .הרב יוני החל להגיע מידי יום
לתיכון בו למד בעצמו בתור נער – גימנסיה 'דרכא' –

"ניגשתי להתייעץ עם ה'משפיע' (הרב האישי) שלי",
הוא משחזר" ,חשבתי שאולי לא הבנתי כראוי את
מכתב התשובה והרב יסביר זאת אחרת ,אולם גם הוא

עצה והדרכה

"הפעילות שלנו מתקיימת במסגרת 'בית משיח' של
קרית מלאכי ,בהנהלת הרב שלום פש" ,אומר הרב יוני
יצחק" .בשנים האחרונות הצטרף גם בנו הרב מענדי
פש ,ומאז הגיעה הפעילות בקרב בני הנוער הצעירים
לגבהים חדשים .בחודשים האחרונים היא קיים מסגרת
קיץ עבורם במהלכה השתתפו בתוכניות מגוונות ,ואף
נדרשו למלא משימות כמו לשלוח תמונה שלהם בעת
הנחת התפילין וכדומה".

מעשר לצדקה
"כיום הפעילות מקיפה מאות בני נוער בגילאים שונים",
אומר הרב יצחק ,וגם מעניק להם כינוי ייחודי – 'נוער
הגאולה'" .אין ילד בבית הספר שלא כותב לרבי שליט"א
מלך המשיח ,והוא עונה להם באמצעות ה'אגרות קודש'
תשובות מדהימות בלשונם ובהתאם למצב בו הם
נמצאים .הם מקבלים על עצמם החלטות טובות להוסיף
ולהתחזק בשמירת תורה ומצוות ,והבוגרים יותר שכבר
יוצאים לעבוד מגיעים מידי חודש לתת מעשר מהרווחים
לצדקה .המהפך של הנערים משפיע גם על המשפחות,
וכולם מוכנים לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עצות שלא לפחד
כותב שלפעמים מפחדת ,יש לבדוק המזוזות בדירתם ,והתפילין
שלו .וכן ,שנוסף על מה שבוודאי נוהגת במנהג הטוב של בנות
ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל
ערב שבת וערב יום טוב ,הנה תעשה כן בכל יום חול בבוקר
להפריש לצדקה איזה פרוטות – עד לאחר הלידה בשעה טובה
ומוצלחת .ויהי רצון שגם בזה יבשרו טוב הוא וזוגתו שיחיו.
(אגרות קודש חלק יג עמ' קפ)

בנין המקדש על ידי המקדש הפרטי
משחרב בית המקדש מפני חטאינו – הרי ,על ידי תשובה
ומעשים טובים ,על ידי מעשינו ועבודתנו ,של כל אחד ואחד

נא לשמור על קדושת הגליון

מישראל ,כל זמן משך הגלות ,בונים ומקימים את בית המקדש
שבתוך כל אחד ואחת ,ומקרבים את גאולת כל עם ישראל על
ידי משיח צדקנו – שיבנה בית המקדש (הכללי) במקומו ,ועוד
ביתר שאת וביתר עז.
(לקוטי שיחות חלק י עמ' )280

גאולת הכלל תלויה בגאולת הפרט
הרי גאולת הכלל תלוי בגאולת היחיד ובפעולותיו בזה כמה
שבידו ,וכמובן מהמבואר בכמה מקומות ופסק דין הוא גם
בתורתנו תורת חיים ותורת אמת ,ובלשון הרמב"ם ,צריך כל
אדם שיראה כל העולם חצי זכאי וחצי חייב ,עשה מצוה אחת
הרי הכריע כל העולם כולו לכף זכות וגרם תשועה והצלה.
(אגרות קודש חלק יז עמ' שג ואילך)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

