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א' כסלו ,חודש הגאולה ,ה'תשפ"ב ()5.11.21

היום שמעניק
כוחות על

בראש חודש כסלו מתגלים אצל כל יהודי כוחותיו הפנימיים ביותר ,הנעלים ביותר ,ואפילו ניצוץ נשמת משיח
הטמון בו .יש לנצל יום זה כדי לגלות זאת בכל פעולותיו ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה
לוח השנה היהודי מורכב מחגים ותאריכים בעלי משמעות.
אלא ,שבניגוד לתפיסה הרווחת כאילו ימים אלו מציינים
אירועים שאירעו בעבר ותו לא ,הרי שתורת החסידות
מלמדת שבכל תאריך שכזה
ישנה התעוררות מחדש של אותן
פעולות ומעשים שהתחוללו
באותו זמן.

ההקפות .מאז אותו אירוע ראו כולם את החלמתו הפלאית
והניסית באופן שהותיר את הרופאים בהלם ,כך שביום זה
כאשר יצא לביתו ,התפרצה בקרב החסידים שמחה עצומה,
שבאה לידי ביטוי בריקודים
סוחפים לאורך הלילה ,וכך
מידי שנה חוגגים בהתוועדויות
וריקודי שמחה את המאורע.

בעומדנו בשנה זו ,שקיבלה
כך אנו יודעים כי בחג השבועות
את ראשי התיבות תהא שנת
מידי שנה ,נפעלת שוב מתן תורה
פלאות בכל ,ובכניסתנו לחודש
באופן נעלה יותר מבעבר ,וכן
הגאולה ,הרי שבוודאי ניתנים
הדבר הוא בהכתרתו של הקדוש
כוחות מיוחדים לכל אחד לפעול
ברוך הוא למלך על העולם
באופן המתאים לזמן מיוחד זה,
בראש השנה ,שנעשית על ידי
בו אנו נמצאים .הרבי שליט"א
בני ישראל באופן נעלה יותר
מלך המשיח מגלה כי בכל יהודי
מבעבר ומהווה המשך לפעם
ברוכים הבאים מ770-
מסתתרים כוחות נעלים ואין
הראשונה בה נעשתה פעולה זו
מאות השתתפו בשבוע שעבר ,בכינוס לקבלת
סופיים ,כוחות חבויים אותם
על ידי אדם הראשון ביום זה.
פני השבים מחודש תשרי ב770-
צריך לגלות ,כוחות שיכולים
בימי החנוכה מאיר כח מסירות
להביא את האדם לפעול באופן
הנפש וכן הלאה בכל האירועים
אותו לא שיער שהוא מסוגל .כוחות אלו מוגדרים בשם "עצם
והימים שבמהלך השנה .מטרת ציון תאריכים אלו אינו רק
הנפש" ,והם תמצית נקודת כוחותיו הגלויים והנסתרים.
כדי לחגוג את העבר ,אלא בעיקר כדי לפעול בהווה.

חודש הגאולה

משיח שבכל אחד

ראש חודש כסלו ,נקרא בחסידות בשם ראש חודש של
גאולה ,מאחר והוא פותח את ימי חודש זה הנקרא חודש
הגאולה ,על שם אירועי הגאולה הגדולים שנעשו בו,
החל מחנוכה ובעיקר בדורות האחרונים ביום י"ט כסלו,
יום הגאולה של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד ,ויום
גאולתו של בנו אדמו"ר האמצעי ביום י' כסלו ובעוד מספר
תאריכים בחודש זה בהם אירעו אירועים דומים.

וכך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת הדבר מלכות
בשנת ה'תשנ"ב" :בראש חודש מתגלה בכל אחד ואחד ניצוץ
משיח שבו ,בחינת היחידה ,נשמתו של משיח ,וגילוי זה
פועל חידוש בכל מציאותו ובכל עניניו שנעשים חדורים
בבחינת יחידה ...ענין זה מודגש ביותר בראש חודש כסלו...
שכבר נתקבל ונתפשט בתפוצות ישראל (ומוסיף והולך)
שחודש כסלו נקרא "חודש הגאולה"".

יום ראש חודש עצמו הינו יום חג ,יום בו בשנת תשל"ח ()1977
יצא בפעם הראשונה הרבי שליט"א מלך המשיח לביתו
לאחר האירוע הבריאותי
כחמישה
שהתרחש
שבועות מוקדם יותר ,בליל
שמיני עצרת ,בעיצומן של

הבה ננצל יום זה ,לגלות את הכוחות הנעלים שבנו ,בחינת
נשמת משיח שבכל אחד ,גילוי המעניק את הכוחות לפעול
בכל מציאותינו להביא לימות המשיח ,להביא לגאולה
האמיתית והשלימה ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
לעין כל תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב עוד ביום
זה בפועל ממש.

חדשות טובות
עיתון הגאולה 46
יצא לאור גליון  46של עיתון "הגאולה
האמיתית והשלימה" ,העיתון מכיל 48
עמודים ובחלקו הראשון חדשות ודיווחים
על אירועים חדשותיים מהעולם בהתסכלות
של זמן הגאולה ,ובחלקו השני מגזין 'עולם
חדש' ,המכיל טורים ,סיפורים אישיים ,ראיון
מקיף לצד פינות פנאי וידע .ניתן להזמין
במחיר מוזל למפיצים או למנויים עד פתח
הבית .לפרטים נוספים ניתן להתקשר
למוקד ההזמנות( 054-3986-770 :בשעות
 )12:00-17:30או בוואצפ .053-4895-082

חוזרים לשליחות
עם חתימת כינוס השלוחים העולמי,
שהתקיים ב ,770-שבים אלפי השלוחים
לביתם ולמקום שליחותם .במהלך הכינוס
התמקדו המשתתפים סביב הוראתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח לפעול לקבלת
פני משיח צדקנו ,תוך שהם שואבים רעיונות
ועצות ומשתפים איש את רעהו באפשרויות
נוספות וחדשות להפצת בשורת הגאולה.

הרס בגבעה בגוש עציון
למול מחאת התושבים ,פשטו שוטרים
ופקחי מנהל אזרחי בשבוע שעבר על גבעת
"אוהבי-י'ה"  -שהוקמה לפני מספר חודשים
בסמוך לישוב שבגוש עציון ,ובצעו הרס
במקום .התושבים הביעו את מחאתם.

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

מבארות יצחק למקדש בירושלים
וזמני בלבד.

במהלך הפרשה מסופר כיצד יצחק ועבדיו חופרים
שלושה בארות – אותם בארות שאברהם אבינו חפר,
ולאחר מכן מילאו אותם הפלישתים בעפר.

לעומת זאת – בית המקדש דרש הרבה יותר את
התערבותם של בני ישראל ,אם זה בתרומות ובתהליך
הבנייה שהיו ארוכים יותר ,ואם זה בהשתדלות ובחיפוש
שערך דוד המלך כדי למצוא את מיקומו המדויק של
המקדש (כפי שאומר דוד המלך בתהילים "אם אבוא
באוהל ביתי  . .עד אמצא מקום לה'") ,ומכיוון שכך קיומו
של בית המקדש היה לאורך זמן רב יותר.

כל סיפור שנכתב בתורה הוא הוראה בעבורנו ומחייב
אותנו לקחת לימוד והוראה ,ואם כן נשאלת השאלה לשם
מה התורה בוחרת לספר לנו את כל מעשיית הבארות –
סיפור שלכאורה אין בו חידוש כי הרי אברהם כבר חפר
את אותם בארות – ומה גם שכל המריבות שליוו את
חפירת הבארות אינן מוסיפות בכבודו של יצחק אבינו?

כדי ליצור באר צריך את
האדם שיבצע את פעולת
החפירה ,אבל המים
שמתנקזים בתוכה מגיעים
מהשמיים ,ללא יכולת של
האדם להתערב בכך

מה שנקבע מלמעלה
הרמב"ן בפירושו על התורה אכן מתעכב על שאלה זו
ומסביר שסיפור שלושת הבארות לא נכתב לחינם ,אלא
הוא רומז על שלושת בתי המקדש הנקראים גם כן מים
חיים ,כמו שכתוב "מקור מים חיים את ה'".
איך בדיוק באר קשורה לבית המקדש? באר מים משלבת
בתוכה שתי מרכיבים :כדי ליצור באר צריך את האדם
שיבצע את פעולת החפירה ,אבל המים שמתנקזים בתוכה
מגיעים מהשמיים ,ללא יכולת של האדם להתערב בכך.
במילים אחרות :האדם עושה את ההשתדלות מצידו
ומכין את הבאר כדי שהמים יתקבצו אליה ,אבל מועד
ירידת הגשם אינו תלוי בו.
זהו בדיוק הרעיון של בניית בית המקדש :הקדוש ברוך
הוא מצווה "ועשו לי מקדש" ,כלומר :על בני ישראל
מוטלת העבודה לבנות את המבנה הגשמי ,אבל הקדושה
שתחול על המבנה ותהפוך אותו ל"בית מקדש" תלויה
רק בקדוש ברוך הוא.

דווקא מלמטה מצליחים

שילוב מנצח
אבל צריך להבין :לפי הסבר זה איך ייתכן שדווקא בית
המקדש השלישי – שירד תיכף ומיד מהשמיים ,בנוי
ומשוכלל ,ובהקמתו לא תהיה שום מעורבות של בני
ישראל – יהיה קיים לנצח?
וההסבר לכך :נצחיותו של בית המקדש השלישי היא
כתוצאה מהעבודה רבת השנים של בני ישראל במשך
כל הדורות עד לגאולה השלימה .עבודתם של בני ישראל
במשך קרוב לאלפיים שנה ,מתוך מסירות נפש ,היא
הגורמת לכך שהמקדש העתידי יהיה קיים לעולם ועד.

מעורבותם של בני ישראל היא דבר הכרחי הנוגע לקיומו
ואורך חייו של בית המקדש .לאורך תולדות בתי המקדש
אפשר לראות ,כי ככל שעבודת האדם בבניית המקדש
הייתה גדולה יותר ,כך היה קיומו של המקדש לאורך זמן
יותר.

חידוש מיוחד ישנו גם בבית המקדש השלישי ,שהעבודה
של בני ישראל לאורך הדורות הייתה דווקא מתוך ביטול,
בשונה מבתי המקדש הקודמים ,שבהם בני ישראל עבדו
את ה' מתוך מחשבה ולפי השכל .ולכן דווקא המקדש
השלישי יהיה קיים לנצח.

למשל :בתהליך הקמת המשכן במדבר ,בני ישראל כמעט
ולא היו מעורבים ,אלא כל הפרטים של צורתו ואופן
הרכבתו היו הוראה ישירה מאת ה' ,ולכן קיומו היה ארעי

והעיקר הוא שנזכה מיד ממש לגאולה האמיתית
והשלימה ולבניין בית המקדש השלישי בקרוב ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק ל' עמוד )116

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ואלה תולדת יצחק

(תולדות כה ,יט)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב" :כי
אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה'
אבינו גואלנו מעולם שמך" (ישעיהו סג ,טז) ,לעתיד לבא
יאמר לו הקדוש ברוך הוא  . .ליצחק :בניך חטאו לי! אמר
לפניו :רבונו של עולם! בני ולא בניך? בשעה שהקדימו
לפניך נעשה לנשמע קראת להם "בני בכורי" ,עכשיו בני
ולא בניך?
ועוד :כמה חטאו – כמה שנותיו של אדם? שבעים שנה:
דל עשרין דלא ענשת עלייהו (=תוריד עשרים שלא הענשת
עליהם בדור המדבר) ,פשו להו חמשין (=נשארו חמישים),
דל עשרין וחמשה דלילותא פשו להו עשרין וחמשה (=תוריד
את עשרים וחמש שנות הלילות ,מחצית מהזמן וישארו רק
עשרים וחמישה) ,דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית
הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא (=הורד מהם חצי של זמן

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

צרכי האדם ותפילתו וישארו רק שנים עשר וחצי) .אם אתה
סובל את כולם ,מוטב ,ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך
(=חצי עלי וחצי עליך) .ואם תמצא לומר כולם עלי  -הא
קריבית נפשי קמך! (=הרי הקרבתי את נפשי לפניך) פתחו
ואמרו :כי אתה אבינו .אמר להם יצחק :עד שאתם מקלסין
לי קלסו להקדוש ברוך הוא ,ומחוי להו (=ומראה להם) יצחק
הקדוש ברוך הוא בעינייהו (בעיניהם) ,מיד נשאו עיניהם
למרום ואומרים" :אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך".
(גמרא מסכת שבת דף פט ,ב)

ויקרא שמו יעקב

בחמשה מקומות נכתב מלא ואליהו חסר בחמשה מקומות
יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת
בניו.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:23
17:35

16:38
17:37

16:29
17:36

16:42
17:38

17:29
18:29

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

ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה
"יחי אדוני המלך דוד לעולם" – נצחיות
מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה,
ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא
"מבית דוד ומזרע שלמה" – שתוכנה של
הכרזה זו הוא התגלות מציאותו דמלך
המשיח ,ועל ידי זה ולאחרי זה באה
התגלותו לעיני כל ע"י פעולותיו" כו' -
כמרומז בהתחלת פרשת השבוע" :ואלה
תולדות יצחק"  -שהלידה ("תולדות")
דמלך המשיח (התגלות מציאותו) היא
באופן גלוי לעין כל...
(משיחת שבת פרשת תולדות תשנ"ב  -מוגה)

(פירוש רש"י בחוקותי כו ,מב)

הפטרה :משא דבר ה'  -מלאך ה' צבאות הוא (מלאכי א ,א  -ב ,ז)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(תולדות כה ,כו)

ההכרזה שתוכנה התגלותו

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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל ,צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי ,מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ובטחון עם ישראל
הארץמלך
אגרות
שלמות

טוביה דורון

בדרך (אל) המלך

לסגור את המנהל
האזרחי עכשיו!
מדיניות השמאל הקיצוני להקמת מדינה פלסטינית של ביבי נתניהו
בכינוס הרצליה ,מנוהלת בפועל על ידי מה שמכונה "המינהל האזרחי".
את "המינהל האזרחי" הקים משה דיין אחרי מלחמת ששת הימים ,על
מנת לסייע לפלסטינים ביו"ש להתמודד עם הביורוקרטיה של הממשלה
וצה"ל .עם בסיס שכזה ,ואחרי הסכמי ה"אוטונומיה" שנחתמו רח"ל
בקמפ דייויד ,ובאוסלו ,ביחד עם מדיניות חוץ ברורה של ממשלות
ישראל להקמת מדינה פלסטינית רח"ל ,שהמפות שלה לאמריקאים
שורטטו בתוכניתם ההזויה של נתניהו  -טרמפ ,ומי אחראי על המשך
הביצוע :המינהל האזרחי.
במחינת הפלסטינים  -זמן זה שטח .כלומר ,כל זמן שהמינהל האזרחי
מתעלם בכוונה תחילה מאלפי פעולות לא חוקיות של תפיסת שטחים
ריקים ע"י הפלסטינים ,שלהם יש תוכנית ברורה ומסודרת של "סגירת
שטחים" :מצד אחד הורסים את השטח ההררי שעדיין ניתן להתיישבות
במחצבות ענקיות לא חוקיות ,אתרי פסולת ענקיים לא מבוקרים,
וגם הקמת ישובים חדשים ,סלילת דרכים וכו' ,כולל גניבת אתרי
ארכיאולוגיה יהודית ,תוך התעלמות מוחלטת של המינהל האזרחי
שאחראי על מניעת כל אלה ,כאשר המינהל מקבל תלונות חוזרות
ונשנות על הפרות הסכם אוסלו מצד הפלסטינים כל הזמן.
מילה אחת של פקידי "המינהל האזרחי" יכולה לעצור את זה .אבל
"פקידי המינהל האזרחי" מעוניינים ככל הנראה במדינה פלסטינית ,ולא
רק שותקים ,אלא מסייעים לערבים לבנות ולעמוד מול תביעות בבית
המשפט בישראל.
"המינהל" מתעלם במופגן מכל פעולת בניה לא חוקית של הפלסטינים.
מפעם לפעם תנועת רגבים פונה לבית המשפט נגד "המדינה"=( ,קרי -
המינהל) ,שאין לה מה לומר בבית המשפט כי היא פועלת נגד החוק.
השופט נותן למדינה ארכה להשיב על העוולה תוך כך וכך זמן .לאחר
זמן  -המדינה משיבה  -או לא משיבה ,והזמן עובר ,והפלסטינים
ממשיכים לסגור שטחים .ואם השופט יגיד להרוס?! אז מי שהרס את
חאן אל אחמר( ,ביבי? בנט? סער? ליברמן?) יהרוס גם כאן.
למי שחשב שנפתלי בנט יהיה יותר ימני מביבי בעניין ,או שגדעון סער
יזיז משהו  -התבדה ,כמו שהתבדה מי שחשב שביבי יהפוך ללוחם ימני
מספסלי האופוזיציה .אף אחד לא זוכר אפילו את הספר שביבי פעם
כתב ,וגנז בשם "מקום תחת השמש" ,שהוא עצמו מתבייש לצטט ממנו.
אם "המינהל" כבר טורח לעשות משהו ,לצאת ידי חובת התלונות של
היהודים ,זה לכל היותר להוציא "צווי הריסה" .שניתנים דרך אגב ע"י
פקחי בניה בתוך הקו הירוק למראות אלפי מבנים ערבים לא חוקיים
בירושלים ,אצל הבדואים בנגב ,ובכל ישובי הערבים במשולש ,ואדי
ערה ,ובגליל ,כולל אצל הדרוזים.
אין שום חידוש בצו הריסה ,והערבים לא חוששים ממנו ,כאשר כל כמה
שנים באה ממשלה זו או אחרת ומפשירה מאות אלפי בתים בהסכם
קואליציוני שצריך את הקולות הערבים להצבעה על תקציב וכיו"ב .רק
מה ,החידוש המרענן של פקידי המינהל האזרחי ,שמקיימים נוהל של
עזרה משפטית לפלסטינים שקיבלו צו הריסה ,ללכת איתו לכל אורך
הדרך המשפטית למשך שנים עד לביטולו.
"המינהל האזרחי" גוף רקוב שצריך היה להיסגר מזמן ,ולהיחקר ,ובה
בשעה ,החליטה השרה שקד להגדיל את התקציבים למינהל!

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

ג' פרקים ליום
הל' שמיטה ויובל .פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יג .הל' בית הבחירה ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .הל' כלי המקדש ..א-ב.
פרק ג-ה.

נפלאות עכשיו

א'  -ז' כסלו
פרק אחד ליום
הל' מעשה הקרבנות .י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.

במהלך התוועדויות שהתקיימו השבוע יחד
עם השלוחים ב ,770-סיפר השליח בישוב גני
יוחנן ,הרב אברהם יצחק פרודנשצקי:
"הכל התחיל לפני שלושה שבועות כשרציתי
להזמין כרטיס טיסה לרבי שליט"א מלך
המשיח ,לכינוס השלוחים העולמי בניו יורק.
כשפתחתי את הדרכון נדהמתי לראות כי
נגמרה לי הויזה מה שאומר שהזמן קצר ממש
לחידוש ויזה עד בלתי אפשרי.
לא נבהלתי והזדרזתי לפנות לסוכן שמתעסק
בתחום זה על מנת לזרז את התהליך כמה
שיותר.
וכך שלחתי עוד באותו יום את הדרכון וחיכיתי
בסבלנות...
שלושים שעות לפני מועד הטיסה שהזמנתי,
סוף-סוף קיבלתי הודעה כי הונפקה הויזה אך
עדיין לא הגיע קוד איסוף מה שיכול לקחת
גם שבוע...
אני עושה חשבון קצר כי מחר הטיסה והבנתי
שצריך נס על מנת שהדרכון יגיע לפני...
נסעתי לבניין  770בכפר חב"ד וכתבתי מכתב
בקשת ברכה לרבי שליט"א מלך המשיח ,אותו
שמתי באקראי באחד מספרי ה'אגרות קודש'.
התרגשתי ממש לראות כי המכתב שנפתח
מדבר על חסיד שחווה מניעות ועיכובים
בפעולותיו בהפצת חסידות והרבי שליט"א
מלך המשיח מבטיח לו שככל שיוסיף
במאמציו יותש כח מתנגדיו שהרי מובטח כי
'יד החסידים תהיה על העליונה'.
נדהמתי ממש לראות גם כי במכתב הצמוד
מדובר על הצורך של השלוחים להשתתף
בכינוס השלוחים!

הרב אברהם יצחק פרודנשצקי

שלחתי את הדרכון
וחיכיתי .שלושים
שעות לפני מועד
הטיסה ,סוף-סוף
קיבלתי הודעה כי
הונפקה הויזה אך
עדיין לא הגיע קוד
איסוף מה שיכול
לקחת גם שבוע...
והם יתנו לי את הויזה מיד ביד.
נכנסתי פנימה והפקידה שמבינה כי אין לי
קוד מתחילה כמעט לצעוק עלי" :מה אתה
בא? השתגעת?! איך אדע איפה הדרכון שלך
בלי קוד .יש פה למעלה מחמש מאות דרכונים.
ובכלל מי אמר שהדרכון כאן ,אולי הוא בכלל
אצל הקונסול עדיין? אני עסוקה ולא יכולה
לעזור לך"!

כאן כבר הבנתי כי אצליח .אך טכנית הדרכון
לא אצלי ולא ידעתי מה עלי לעשות על מנת
לקבלו.

למרות כל דבריה ,לא התפעלתי ,ואמרתי" :אני
רואה שאת פותחת דרכונים ממש עכשיו ,מול
עיני .אולי ראית שם את שמי 'פרודנשטסקי'"?

התקשרתי לידיד ,שהפנה אותי לסוכנת
הבקיאה במיוחד בתחום הויזות לארה"ב,
שאמרה לי כי אין לה פיתרון קסם אך אין
לי מה להפסיד ,אם אסע מחר על הבוקר
לקונסוליה ואבקש את הדרכון למרות שלא
שלחו לי קוד...

הפקידה צעקה" :איזה שם"? חזרתי מיד
שוב ...היא נדהמה וצעקה" :הדרכון שלך
ממש בשניה זו אצלי ביד .אני לא מאמינה
שזה קורה"!

ואכן ,למחרת על הבוקר נסעתי לתל אביב ,עם
הגיעי לאיזור השגרירות כבר התחילו פקקים,
ובנוסף מצאתי את עצמי מחפש חניה במשך
זמן ניכר ,מה שגרם שהגעתי כמעט שעה אחרי
הפתיחה כשכולי תקווה שאצליח ...אני בא
להכנס לדלפק אך עצרתי רגע לפני כדי לשאת
תפילה קצרה ולבקש מהשם שיצליח דרכי

כשהבנתי את גודל הנס שקרה לי באותו רגע,
התחלתי לבכות בכי אדיר של התרגשות:
"נס! נס! נס! לא יאומן!" צעקתי בהתרגשות
כשיצאתי עם הדרכון ביד.
וב"ה טסתי לרבי שליט"א מלך המשיח
להשתתף בכינוס השלוחים.
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כבר נפסק להלכה
אין צריך לפסוק שום דין חדש ,אלא רק לומר שישנו כבר פסק-דין ברור
בשולחן ערוך שזקוקים לכלי-נשק! וזה קשור לעבודת ה' באותה מידה
שצריכים ללמוד תורה ולקיים מצוות ,ועל-אחת-כמה-וכמה כאשר זה
קשור בפיקוח-נפש.
(כ"ד טבת התשל"ח)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

המופתים מתגלגלים ב'גני ראשון'
בתחילת השבוע הסתיים בניו יורק כנס השלוחים העולמי
של שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח בכל רחבי העולם.
במהלך הכנס שהתקיים במשך מספר ימים ,התמקדו
דיוני השלוחים בשליחות המרכזית שהוגדרה על ידי
הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו – לקבל את פני מלך
המשיח .ימים אלו הוקדשו לבחינת דרכי פעולה והצעת
יוזמות חדשות שיסייעו במילוי השליחות בהקדם,
לתועלת עם ישראל והעולם כולו.

נפלאות ב'אגרות קודש'

השלוחים נמצאים כיום בפריסה רחבה ביותר עם למעלה
מ 5,000-סניפים ברחבי העולם ,כאשר רק בארץ קיימים
למעלה מ 600-סניפים ,בתי חב"ד .הרב אשל הורוביץ
הוא פעיל ותיק וחבר הנהלה במרכז חב''ד ' -ממעל
ממש' בתל אביב ,תפקיד אותו הוא ממלא כבר  13שנים.
לצד זאת ,לפני  5שנים עבר להתגורר בשכונת גני ראשון
בראשון לציון ,והחל להפעיל בית חב"ד נוסף בשכונה.

הרב הורביץ עם תושבים בשכונה

עם הזמן ,חדרו הדברים
לליבו והם נפרדו .הקשר
בין השליח והנער התחזק
והוא החל בכל יום שישי
להגיע לבית של הרב
הורוביץ ולא מזמן הוא אף
קנה תפילין והחל להניחן
בעצמו מידי יום

תפילין חדשות
כבר בימיו הראשונים בשכונה החל הרב הורוביץ
לפעול עם התושבים .בכל שבת בצהרי היום יצא לגינת
המשחקים ,שם הכריז פסוקי תורה עם הילדים וחילק
להם ממתקים .אחד הנערים ,שהיה באותו זמן בגיל
 ,14לא ממש אהב את הרעיון ,ובכל פעם היה מלגלג
על אמירת הפסוקים אך הרב הורוביץ המשיך בידידות
עם הנער .כעבור כמה שנים התבגר והתיידד עם צעירה
שאינה יהודיה .הרב הורוביץ לא התחשב באירועי העבר,
ופנה לדבר איתו על חומרת העניין בזוגיות זו .עם הזמן,
חדרו הדברים לליבו והם נפרדו .הקשר בין השליח והנער
התחזק והוא החל בכל יום שישי להגיע לבית של הרב
הורוביץ ולא מזמן הוא אף קנה תפילין והחל להניחן
בעצמו מידי יום.

השכונה ,יוסי שמו ,והחל לשלוח לו מידי שבוע דבר תורה
על פרשת השבוע .לא חלף זמן רב ויוסי ביקש להפסיק
לשלוח לו 'ספאם' ...הרב הורוביץ כיבד את בקשתו ,אך
המשיך לשמור אתו על קשר והעניק לו משלוח מנות
בפורים ,מצה שמורה לחג הפסח ,ובכך יצר ביניהם
ידידות .בהזדמנות אחרת ,הציע לו להניח תפילין .יוסי
אכן נענה להצעה ,וממש לאחרונה רכש גם הוא תפילין
כדי שיוכל להניחן בעצמו מידי יום.

במקרה אחר ,הרב הורוביץ יצר קשר עם אחד מתושבי

עצה והדרכה

בפיו של הרב הורוביץ סיפור נוסף" :אחת מתושבות
השכונה היתה זקוקה לישועה בעניין רפואי מסוים ופנתה
גם היא בבקשת ברכה .בתשובה שקיבלה באמצעות
ה'אגרות קודש' כתב לה הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הדלקת נרות שבת קודש .היא קיבלה על עצמה
את קיום המצווה ,ובכל ערב שבת לאחר הדלקת הנרות
היו עוברים עליה רגעים מיוחדים .היא היתה חשה ברוגע
ובקדושה שנרות השבת משרים עליה .כתוצאה מכך
החלה אט אט לקיים הלכות נוספות הקשורות לשבת.
הדבר מצא חן גם בעיני בנותיה הגדולות וגם הן הצטרפו
אליה .כיום כל המשפחה שומרת שבת כהלכתה".

לקבל את פניו
הפעילות אותה מקיים הרב הורוביץ בשכונה מקיפה את
מעגל השנה וחגי ישראל .הוא דואג לנרות וחנוכיות בחג
החנוכה ,לתהלוכת ילדים בל"ג בעומר ,סוכה שכונתית
וכל מה שעוד צריך .המטרה היא להוסיף במצוות ומעשים
טובים ,ולהיות מוכנים לקבל את פני הרבי שליט"א מלך
המשיח בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
טהורה ,שבימינו אלה ,יותר מאי פעם ,זה דורש מסירות-נפש.

לטהר את המקדש  -במסירות נפש
חנוכה מזכיר לנו שאפילו דבר כמו בית-המקדש ,המקום
הקדוש ביותר של השראת השכינה ,עלול ,תחת תנאים
מסויימים ,להטמא ,אף שבחיצוניות הוא נשאר שלם.
במקרה כזה ,מלמד אותנו חנוכה ,ניתן לטהר את בית-המקדש
רק ע"י מסירות-נפש מוחלטת :ע"י מרד גלוי ונחוש נגד כוחות
החושך והטומאה ,מבלי להכנס בחשבונות מי הם ה"גבורים",
ה"רבים" וכו'.
ההוראה מכך ,בימינו אלה ,ברורה .רז"ל אומרים :משחרב בית
המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה,
ישיבה היא המקום הקדוש ביותר של השראת השכינה .יש
לוודא ,שלימוד התורה יהיה על טהרת-הקדש ,ביראת ה'

נא לשמור על קדושת הגליון

מקום מרכזי בפעילות תופסת הכתיבה לרבי שליט"א
מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש'" .אחד מתושבי
השכונה סיפר לי על קשיים כלכליים שהוא חווה" ,אומר
הרב הורוביץ" .כמובן שהצעתי לו לכתוב על כך לרבי
שליט"א מלך המשיח .מכתב התשובה שקיבל הכיל
בתוכו התייחסות לרכישת מניות ומסחר בבורסה .הוא
אימץ את העצה ועשה זאת ביסודיות – נרשם לקורס כדי
ללמוד על התחום ,ואף קנה מסכי מחשב שייקלו עליו
את העיסוק בכך .תוך זמן לא רב הוא החל לגרוף רווחים
נאים".

(אגרות קודש חלק יב עמ' קפב  -תרגום)

סגולה למאור עיניים
מאשר קבלת מכתבה עם המצורף ,ובעת רצון יזכירוה על
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
להטבת הבריאות ,ומן הסתם שומעת קידוש והבדלה ,וטועמת
מיין הקידוש ,וכמנהג ישראל ,לטבול את האצבעות ביין
הנשאר מהבדלה ולגעת בעינים ,מובן מאליו מבחוץ ,שכמובא
בספרים ,זוהי סגולה למאור עיניו של אדם ,והשם יתברך
יצליחה.
(אגרות קודש חלק יב עמ' רכה  -תרגום)
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