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להקשיב למי שצפה
את כל זה מראש

על רקע התגשמות אזהרותיו ,הגיע הזמן להקשיב בקולו של הרבי שליט"א מלך המשיח .חוק הגיורים הנורא
העולה לדיונים בכנסת ,הינו המשך של הכרסום בשלימות העם היהודי ,ואין שום לגיטימציה לדון בו
טיוטת חוק הגיור שהונח השבוע ,מגלה עד כמה מסוכנת היא
ההצעה ,שנועדה להשמיד את שאריות חומות ההגנה סביב
העם היהודי ,ולהכניס לתוך עם ישראל ,גורמים מפוקפקים
שיעברו טקסים שונים ויוכרו מיד
כיהודים ,ללא שום בירור הלכתי.

אפשרות לפריצת החומות כעת ,אך זעקותיו לא נענו ולשון
החוק נשארה בעייתית .כיום מבקשים ממשיכי דרכם של
הלוחמים כנגד ההלכה להשלים את המלאכה...

עצם העלאת הדיון הינו מנוגד
להגיון ,ומשול הדבר לחוקים בהם
יקבעו חברי הכנסת מתן תרופות
מאז היותנו לעם ,לפני יותר
לחולים ,במקום לשמוע לדעתם
משלשת אלפים שנה ,עמדו
של הרופאים ,או כללי בניה
קריטריונים ברורים בשערי
שאינם מקובלים על האדריכלים,
הכניסה לעם ישראל .אך ורק
גם בנושא ההלכה לא יתכן
הדרך הלכתית היא זו שקובעת
שיקבעו חברי כנסת ,חכמים ככל
מיהו יהודי ,ולא שום הגדרה
שיהיו ,במקום לתת לאמונים על
אחרת .כל בר דעת מבין,
כך  -הרבנים ,לקבוע את עמדת
שדווקא מבצר זה ,הוא ששמר
ההלכה ,כך זעק בשעתו הרבי
על העם באופן היחודי לאורך
שליט"א מלך המשיח ,בדברים
כל השנים ועד עצם היום הזה.
החלטות טובות
הנכונים גם כיום .החמור מכל
תובנה זו עמדה למול עיניהם של
באירוע שנערך בחיפה לקראת י' שבט ,כתבו
רבים מהמשתתפים לרבי שליט"א מלך המשיח הוא שבמצב הנוכחי בכנסת,
מקבלי ההחלטות לפני עשורים
אין אפשרות להעביר את החוק
שהתבטאו בצורה חריפה
המוצע ללא תמיכה של חברי
ביותר כנגד מגיפת ההתבוללות
הכנסת מהמפלגות הערביות .בכך מתאפשר לכמה אישים
שמובילה לאיבוד חלקים מעם ישראל.
נוצרים או מוסלמים ,להגדיר מיהו יהודי ,ומובן עד כמה
הרעיון האוילי צריך לרדת מעל סדר היום בדחיפות ,מאחר
ואין לדבר שום לגיטימציה.
דווקא כעת ,מנסים גורמים שונים ,בהובלת חברי כנסת
ושרים ,להוביל מהלך לפירצה נוספת בכללי הגיור ,ולאפשר
הכרה גם ב'גיורים' כאלו שעד עתה לא הוכרו בישראל ,מה
לאורך השבוע צפה ועלתה בעיית חוסר המנהיגות בישראל,
שיוביל להכנסת עוד גויים שירשמו כיהודים ,אך לא יהיו
על רקע ניהול המשבר הבריאותי ,כשכיום כל בר דעת מבין
כאלו כלל על פי היהדות ,ובאם ייוולדו לאשה כזו ילדים,
כי אין מנהיגות בישראל ,כך גם בנושא הגיורים והביטחון
הרי שהם יישארו גויים לכל דבר.
האישי של רבים מיושבי הארץ.
לפני כחמישים שנה ,יצא הרבי שליט"א מלך המשיח,
דווקא מתוך הכאוס וחוסר המשילות תעלה ותפרוץ צעקה
במאבקו הגדול לתיקון חוק מיהו יהודי ,בקריאה לכנסת
וזעקה למנהיגות חזקה ואמיתית יותר  -זוהי מנהיגותו של
להוסיף את המילה כהלכה ,ללשון החוק "יהודי הוא מי
הרבי שליט"א מלך המשיח וכלשונו במכתבו הידוע " :מיום
שנולד לאם יהודיה או שגוייר  -כהלכה" .לצערנו ,אז היו
הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור
אלו גורמים שונים ,ביניהם
גאולה העתידה  . .וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה
כאלו המשתייכים למפלגות
זו יהיה "נשיא זה מלך ,לא נשיא שבט  -אלא שאין על גביו
דתיות ,שטרפדו את המהלך,
אלא ה' אלוקיו" ,תיכף ומיד ממש.
שבוודאי היה חוסם כל

אין לגיטימציה

ציפיה למנהיגות מושלמת

חדשות טובות
עיתון הגאולה 48
לקראת י' שבט ,יצא לאור גליון  48של עיתון
הגאולה .בעיתון כתבות ומאמרים לרגל יום
הנשיאות ,חדשות מהקורה בעולם במבט
של גאולה וטורי פרשנות .בחלק המגזין
המצורף ניתן לקרוא סקירה מיוחדת על
קשרי ראשי מדינות עם הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ריאיון מיוחד ,טורי דעה אישיים
לצד המדורים הקבועים .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

אתר הגאולה מתחדש
לאחר חודשי הכנה ,עלה לאויר אתר הגאולה
 www.hageula.comובו כתבות ודיווחים
מהנעשה בעולם בפעילות משיח וגאולה
לצד דיווחים על הפעילות בשלימות הארץ.

ערכת ט"ו בשבט
ביוזמת מרכז ההפצה בארץ הקודש  -ממש,
יצאה לאור שקית מיוחדת לקראת ט"ו
בשבט ,להפצה על ידי השלוחים והפעילים
לרגל התאריך בו נוהגים לאכול מפירות
שנשתבחה בהם ארץ ישראל .על השקית
מובאים ציטטות והסברים על המועד,
ובתוכה פירות שונים .להזמנות בטלפון:
.077-5123-770

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

לפתוח את העינים ולראות ניסים למעלה מהטבע
עם ישראל ,ומציל אותם מכל אלו הרוצים לפגוע בהם.
וברמה האישית ,גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא
בעולם מתבטאת באמונה של כל יהודי ,ובביטחון שלו
בה' שידאג לכל מחסורו ,כפי שהיה בירידת המן במדבר.

בפרשת השבוע מסופר על שרשרת ניסים ואירועים רבי
משמעות בתולדות עם ישראל ,החל מסיפור קריעת ים
סוף ושירת הים ,פרשת ירידת המן  -הלחם הניסי שירד
מהשמים בכל בוקר אל פתח אוהלי בני ישראל ,ובהמשך
 -נס הניצחון במלחמת עמלק.

שלב נוסף בדרך לגילוי מלכות ה' בעולם הוא בביטול כל
מה שמונע זאת ,ובראש ובראשונה הכוונה לעמלק ,אותם
ציווה ה' להכרית ולאבד ,בהיותם מהווים סתירה לגילוי
מלכותו בעולם.

למרות שבמבט שטחי אין קשר ממשי בין רצף הניסים
הללו ,אך מכיוון שאת כולם אנו קוראים באותה פרשה
בתורה ,מובן שיש תוכן זהה ומכנה משותף ביניהם שאותו
עלינו למצוא ,ובעיקר ,ללמוד ממנו הוראה בעבודת ה'.

בעבודת השם הכוונה היא ,להילחם נגד העמלק הפנימי,
כידוע ש'עמלק' הוא בגימטריה 'ספק' ,והמלחמה בו היא
נגד הקרירות והטלת הספיקות באמונה הפשוטה בה'
ובניסים שהוא עושה לעם ישראל .וכך מגלים את מלכותו
יתברך בעולם.

למרות שבמבט שטחי אין
קשר ממשי בין רצף הניסים
הללו ,אך מכיוון שאת כולם
אנו קוראים באותה פרשה
נס? מה הפלא?!
בתורה ,מובן שיש תוכן זהה
כעת נוכל להבין גם מהי ההוראה מכל זה לכל יהודי:
ומכנה משותף ביניהם
יהודי צריך לדעת שלמרות שהוא נמצא בתוך עולם שבו

ניסיך שבכל יום
המשותף לכל הניסים הללו ,הוא העובדה שהם היו
אירועים בעלי השפעה נצחית ותמידית עד עצם היום
הזה:
הסיפור של קריעת ים סוף אמנם קרה פעם אחת בלבד,
אבל השפעתו ,כשלב מכריע בדרך למעמד קבלת התורה
בהר סיני ,נמשכת עד היום .לא סתם אנו מזכירים זאת
בכל יום כמה פעמים בתפילה.
גם ירידת המן היא סיפור ניסי שמלווה אותנו .הלחם
אמנם כבר לא יורד מהשמיים בצורה פיזית ,אבל הרעיון
שהוא מסמל מהווה בסיס לאמונה והביטחון בה' שבכל
יום ויום דואג לכל אחד למלא את מחסורו .זו הסיבה
לכך שה' ציווה את משה רבינו למלאות צנצנת מאותו
לחם אלוקי ,ולשים אותה למשמרת ,כדי להנציח לדורות
הבאים את הנס ומשמעותו  -שעל האדם לבטוח בה'
שידאג לו לכל צרכיו.
כמו כן ,גם מלחמת עמלק הייתה אירוע משמעותי ביותר,
שלמעשה נמשכת עד היום ,כנאמר בפסוק "מלחמה לה'

בעמלק מדור דור" ,כלומר זוהי מלחמה הנמשכת לנצח.

יש בעל הבית
הבריח התיכון העובר בין שלושת אירועים אלו ,הוא גילוי
מלכותו של ה' יתברך בעולם ,שזהו היסוד הכי כללי
וחשוב בחיי היהודי:
ברמה הכללית ,קריעת ים סוף הוכיחה לכל יושבי
תבל מיהו בעל הבית על כוחות הטבע ,ובכך גילתה
את מלכות ה' בעולם ,שעושה ניסים ונפלאות לבניו,

יש כללים וחוקי טבע שונים ,הרי לאמיתו של דבר הוא
למעלה מכל חוקי הטבע ,מכיוון שהוא קשור עם הקדוש
ברוך הוא ,ששולט על חוקי הטבע ,והוא יתברך שומר על
עם ישראל ועושה להם ניסים ונפלאות.
לכן ,אין זה פלא כל כך כאשר מתרחש נס ליהודי ,כפי
שניתן לראות שבכל יום ויום מתרחשים נסים גלויים ורק
צריך "לפקוח את העינים" ולראות זאת .והעיקר לראות
את הנס העיקרי  -הגאולה האמיתית והשלימה שבאה
מתוך ניסים ונפלאות גדולים ,שלא בערך לניסי יציאת
מצרים ,תיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת בשלח ה'תנש"א)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
אז ישיר משה

(בשלח טו ,א)

אז ישיר משה ...דבר אחר אז שר משה אין כתיב כאן אלא אז
ישיר משה ,נמצינו למדין תחיית המתים מן התורה.
(מכילתא)

אז ישיר משה

(בשלח טו ,א)

אז ישיר משה ,לשעבר ,ויש אומרים לעתיד לבא ...אז תשמח
בתולה ,אז ימלא שחוק פינו הרי אלו לעתיד ...העשירית
(השירה) לעתיד לבא ,שנאמר שירו לה' שיר חדש תהלתו
מקצה הארץ אמרו גאל ה' עבדו יעקב .כל השירות כלן
קרואות בלשון נקבה ,כשם שהנקבה יולדת כן התשועות
שעברו היה אחריהם שעבוד ,אבל התשועה העתידה להיות
אין אחריה שעבוד ,לכך קרואה בלשון זכר...

לערוך התוועדות בט"ו בשבט

תביאמו ותטעמו בהר נחלתך . .
מקדש ה' כוננו ידיך (בשלח טו ,יז)
בחצרות קדשי זו ירושלים ,ומה נשבע ,שהוא בכבודו בונה
אותה ,שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס (תהלים
קמ"ז).
אמר רבי שמואל בר נחמני מסורת אגדה היא שאין ירושלים
נבנית עד שיתכנסו הגלויות ,ואם יאמר לך אדם שכבר
נתקבצו הגלויות ולא נבנית ירושלים אל תאמין( ...נח יא)
...ואין הגלויות עתידות להגאל אלא בשכר אמנה ,שנאמר
(שיר ד') אתי מלבנון וגו' תשורי מראש אמנה וגו' ,ואומר
(הושע ב') וארשתיך לי באמונה....
(מדרש תנחומא)

ויש להוסיף ולעורר אודות עריכת
התוועדויות בכל מקום ומקום גם בחמשה
עשר בשבט:
 ...ובודאי ינצלו ההתוועדויות של "ראש
השנה לאילן" כדי לבאר ולעורר על דבר
ההוספה והחידוש בעניני העבודה הנ"ל,
כולל ובמיוחד לעורר התשוקה והגעגועים
ועד לרגש השמחה בגלל הידיעה שתיכף
ומיד נכנסים לארץ ישראל ,לאכול מפריה
ולשבוע מטובה ,ולקיים כל המצוות
התלויות בה בתכלית השלימות" ,כמצות
רצונך.
(משיחות שבת פרשת בשלח ה'תשנ"ב  -מוגה)

(מכילתא)

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:21
17:37

16:35
17:38

16:25
17:36

16:40
17:40

16:34
17:38

הפטרה :ודבורה אשה נביאה  -ותשקוט הארץ ארבעים שנה (שופטים ד ,ד  -ה ,לא)
בשעת קריאת שירת הים עומדים .בקריאת 'זכר עמלק' ,אומרים זֶכר (בסגול) וחוזרים ואמרים זֵכר (בצירה)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

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
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ומשיח
גאולה
אגרות מלך

נפלאות עכשיו

ארבעים שנה במדבר
פרשת בשלח ,נקראת שבת שירה ,בה קוראים את שירת הים שנאמרה
מיד אחרי שלימות יציאת מצרים ונס קריעת ים סוף .ביום רביעי בו
מתחילה ההכנה לשבת )כידוע ששלושת הימים שלפני שבת שייכים
לשבת שלאחריהם וביום רביעי אומרים בשיר של יום חלק ממזמור 'לכו
נרננה'( .ביום זה חל יו"ד בשבט יום הסתלקותו של הרבי הריי"צ ובו
ביום עלייתו של לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח .ביום חמישי
ציינו את י"א בשבט .ביום זה ,שנה לאחר ההסתלקות ,בשנת תשי"א
בחודש האחד עשרה )שבט( ביום י"א עלה הרבי שליט"א מלך המשיח
לנשיאות באופן רשמי ' -יעמוד מלך מבית דוד' .בולט הקשר בין יום
רביעי בו אומרים 'לכו נרננה' לעניין הרינה והשירה שישנה בשבת
שירה .ומכיוון שמיד לאחר שירת הים ,היתה מלחמת עמלק מובן שיש
קשר בין שירת הים למלחמת עמלק ושניהם קשורים ליו"ד-י"א שבט.
סיומה של שירת הים במילים "מקדש ה' כוננו ידיך" ,מסבירים חז"ל:
"בשתי ידיים יבנה ,כשהשם ימלוך לעולם ועד ,לעתיד לבוא כשכל
המלוכה שלו" .סוף פרשת בשלח בסיפור מלחמת עמלק במילים" :מחה
אמחה את זכר עמלק ,כי יד על כס י-ה ,מלחמה לה' בעמלק מדור דור",
על כך אומרים חז"ל" :אין הכסא שלם ,עד שימחה שמו של עמלק.
שנאמר :האויב תמו חרבות לנצח ,זהו עמלק ,מהו אומר לאחריו ה'
לעולם ישב ,השם שלם והכסא שלם" .מכיוון שפרשתינו בשלח ,נקראת
לפני פרשת יתרו בה קוראים על מתן תורה ועשרת הדברות מובן שהיא
ההכנה למתן תורה ,ובעיקר לגילוי התורה שלעתיד לבוא .ופרטים אלו
של מקדש העתיד ומלחמת עמלק הם חלק מאותן הכנות.

האחד שלמעלה מהעשר
בפתיחת פרשתנו אנו מוצאים את החלטת הקב"ה שלא לקחת אותם
לארץ ישראל דרך ארץ פלישתים ,למרות שזו היא הדרך הקצרה יותר,
"ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף" מה שהוביל לקריעת ים
ובהמשך למלחמת עמלק .על הפסוק 'ולא נחם אלוקים' נאמר במדרש
שהקדוש-ברוך הוא נשאם דרך המדבר ארבעים שנה ,מרחק שלוקח
אחד עשר מסעות ע"י הליכה דרך ארץ פלישתים ,שהוא מרחק  11יום
מהר חורב .עם ישראל נדד  40שנה מרחק שלוקח לעבור  11יום .על כך
מוסבר במדרש' :אחד עשר יום מחורב' משמעותו האחד והמיוחד מתוך
עשרת הדברות שניתנו בחורב  -מעמד הר סיני .הקב"ה רצה שמדרגה זו
תיקלט בתוך עם ישראל במשך  40שנה.
ולשם כך נדרשו הם ללכת ארבעים שנה מרחק של אחד עשר יום ,האחד
עשרה מורה על מדרגת הכתר שלמעלה מהספירות ,דרגא מאד גבוהה.
והליכה זו נעשית דווקא במדבר ,במקום הבלתי מיושב ,מקום המסמל
טומאה וחוסר מגורים .על ידי עבודת עם ישראל בבירור הניצוצות,
תתגלה בחינת אחד עשר שהיא מקור להם ,ומדרגה זו שלמעלה מהם
והעולם  -תתגלה בפנימיותם .כך יכולים הם לפעול ולהחדיר על ידי
קיום התורה ומצוות ,בתוך העולם ולכן נשאם הקב"ה  40שנה ,בהם
ביחד עם גילוי נעלה זה היתה גם עבודת ישראל לחבר בין דרגת  11יום
במשך  40שנה ,בהם נקלטים הענינים בשלימות.
דורינו נעשה כלי לגילוי זה של אחד עשר יום ביום י"א ,יום נשיאותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח .עוד לפני ט"ו בשבט נהיה גמר
ושלימות הצמיחה של "איש צמח שמו" עליו נאמר" :וקם שבט
מישראל ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה"" .יעמוד מלך
מבית דוד" ש"נלחם מלחמות ה' וניצח"  -את מלחמת עמלק" .ובנה
מקדש במקומו" בית רבינו  ,770על ידי התגלותו של הרבי שליט"א
מלך המשיח.

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

ג' פרקים ליום
הל' מטמאי משכב ומושב .פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הל' שאר אבות הטומאות .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.

י"ג  -י"ט שבט
פרק אחד ליום
הל' בכורות .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
הל' שגגות .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

מענדי ליפש

כוחה של החלטה
מספר הרב שמואל זלמנוב ,שליח הרבי
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח בקישינב,
מולדובה :מספר ימים לאחר ראש השנה
האחרון ,עברו אצלנו בבית חב"ד מספר
חסידי ברסלב שהיו בדרכם חזרה לארץ
הקודש לאחר ששהו בראש השנה בציון
רבי נחמן באומן .אחד החסידים ניצל את
ההזדמנות וסיפר לכל הנוכחים סיפר מופת
מיוחד שאירע לו אישית )השם המלא שמור
במערכת והפרטים אומתו מול בעל הסיפור(:
האברך היקר מתגורר בירושלים ,שם הוא
שוקד על התורה ועל עבודת השם .בחודש
חשוון בשנה שעברה ,תשפ''א ,נולדה לו
בשעה טובה בתו השניה במזל טוב .השמחה
היתה רבה! ילד חדש בבית פותח צינורות
חדשים של ברכה ושפע לכל המשפחה!
אך השמחה הגדולה עומעמה ונחלשה זמן
קצר לאחר הלידה .אחד הפרופסורים הבכירים
שראה את התינוקת מיד לאחר הלידה היה
רציני ומודאג" .אני חושש שהתינוקת שלכם
סובלת מתסמונת נדירה' ,תסמונת נונאן'
שמה ,הגורמת להפרעה חמורה בהתפתחות
הגופנית .למעשה זוהי מחלה גנטית שגורמת
לסוג של גַּ ָמדוּת" ,אמר הפרופסור בהבעת
חמלה" .אני ממליץ לכם לא לזלזל בנושא
וללכת לעשות בדיקות מקיפות לאבחון
המחלה בצורה מדוייקת".
ההורים המודאגים ראו אכן שרגליה של
התינוקת הצעירה קצרות מידי ואילו ראשה
גדול מידי .הם יצאו משערי בית הרפואה
כשהם מרגישים כי אבן כבדה נוספה על ליבם.
זוג הורים צעירים שמהיום יאלצו להתרוצץ
מרופא לרופא ומבדיקה לבדיקה בכדי למצוא
מזור למחלתם הנדירה של בתם הקטנה...
האב הטרי חש צורך עז בברכה של צדיק
שתיתן לו ולזוגתו כוחות נפשיים להתמודדות
עם המצב; במישהו שיוכל באמת להבטיח לו
שהכל יהיה בסדר ולתת לו ולזוגתו כוחות של
אמונה .והוא גם ידע איפה לחפש את הברכה
וההכוונה מהצדיק – בספרי האגרות קודש של
הרבי שליט''א מלך המשיח.
בעזרת אחד משכניו שהינו חסיד חב"ד ,העלה
אברך את שאלתו על הכתב  -האם ללכת כדרך
הטבע ולעשות את כל הבדיקות והטיפולים
המומלצים על-ידי הרופאים ,או לסמוך על
בורא עולם שיביא לרפואת התינוקת למעלה
מדרך הטבע .כשהכניס את מכתבו בין דפי
האגרות קודש ,ראה מיד את תשובתו הברורה
של הרבי שליט"א מלך המשיח" :בנוגע
להדלקת נרות שבת-קודש ויום-טוב דהבנות
תחיינה – לנהוג משתגענה לחינוך ובברכה.

הרב שמואל זלמנוב ,במרכז

אני חושש
שהתינוקת שלכם
סובלת מתסמונת
נדירה ,הגורמת
להפרעה חמורה
בהתפתחות
הגופנית .אני ממליץ
לכם לעשות בדיקות
מקיפות
וראה שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים
ריש סימן שמ"ג" .המסר היה ברור .הוא וזוגתו
קיבלו מיד את ההחלטה להדליק עם הילדה
נרות-שבת-קודש מיד כשתגיע לגיל חינוך.
מכאן ואילך מצבה הבריאותי של התינוקת
'הסתדר' באופן על טבעי .בבית הרפואה
'שערי צדק' בירושלים המליצו הרופאים
לקחת דגימה מהגנים של התינוקת ולשולחם
למעבדה ,שם יוכלו לקבוע בבירור את סוג
המחלה ואת דרכי הטיפול .משך חצי שנה
היתה דגימת הגנים במחקר רצוף במעבדה,
בסיומם נקראו ההורים לבית הרפואה לשמוע
מהפרופסור הבכיר את מסקנות בדיקות
המעבדה:
"אני שמח לבשר לכם ,שלאחר מחקר ממושך
הגענו למסקנה הברורה כי לבתכם אין שום
מחלה! התינוקת בריאה לחלוטין ובעזרת השם
תגדל ותתפתח כילדה רגילה לכל דבר"...
ההורים המאושרים עמדו נדהמים ונרגשים
מול מילותיו הברורות של הפרופסור .הם ידעו
שהמחלה דווקא כן היתה ,אך נעלמה באורח
מסתורי בעקבות ההחלטה הטובה של הוריה
שבעוד שנים בודדות תדליק בתם נרות שבת...
כיום ראשה ורגליה של התינוקת הגיעו לגודל
רגיל וטבעי והתינוקת החמודה כבר מתחילה
לרוץ בשתי רגליה כדרך כל התינוקות.
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שלום אמת
הגמרא פוסקת שהיהודים הם "עזין שבאומות" .וש"ה' עוז לעמו יתן ה'
יברך את עמו בשלום" ו"אין עוז אלא תורה" ,אזי ,כאשר היהודים אוחזים
בתורה ממילא מתקיים " -הוי' עוז לעמו יתן" כפשוטו  -שהרי "אין מקרא
יוצא מידי פשוטו"  -וגם "הוי' יברך את עמו בשלום".
)שיחת ליל א' דראש-חודש אייר תשל"ו  -בלתי מוגה(

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מאוקראינה תצא תורה והוראה
פעמים רבות מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח למהפך
שעברה מדינת רוסיה ,בירת ברית המועצות לשעבר ,לפני
כ 30-שנה ,כאשר עשרות שנים של רדיפת הדת באו
אל קיצן בהתפרקות השלטון הקומוניסטי ,ולעומת זאת
השלטונות כיום – לא רק שאינם נלחמים ביהדות אלא
אף מסייעים לעניני תורה ומצוות ולשלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שקבע כי אירועים אלו הינם חלק מנפלאות
הגאולה האמיתית והשלמה.

סגירת מעגל

בשבועות האחרונים התרחש שלב נוסף במהפך זה,
כאשר בעיר דנייפרופטרובסק שבאוקראינה ,שהיתה חלק
מברית המועצות ,הוסמכו לרבנות קבוצה של אברכים
מקומיים דוברי רוסית מבטן ומלידה .העובדה שבאותה
מדינה בה עד לפני שנים לא רבות עוד רדפו את הדת,
קם כיום דור נוסף של רבנים פוסקי הלכה ,היא נס ופלא
של גאולה ממש.

מעמד ההסמכה .הרב פורטמן הפרצי (יושב שני משמאל)

בסמיכות ליום כ"ד טבת ,יום ההילולא של האדמו"ר
הזקן רבי שניאור זלמן ,בעל התניא ומחבר השולחן
ערוך ,התקיים טקס הסמכה מיוחד במרכז היהודי הגדול
בעולם 'מנורה' בעיר דנייפרופטרובסק ,בהשתתפות רב
העיר ובנוכחות רבני הערים חולון וקרית אתא שהגיעו
לרגל האירוע .במהלך החגיגה שיתפו הרבנים החדשים
את הקהל בסיפורם האישי ,איך הגיעו להחלטה ללמוד
לרבנות ,וכיצד הלימוד וההסמכה משפיעים על חייהם.
"הרבי שליט"א מלך המשיח הוא העומד מאחורי צמיחת
החיים היהודיים ברחבי העולם ,בפרט לאחר המאורעות
שפקדו את העם היהודי בדור הקודם ובדורנו .והנה
דווקא בדנייפרופטרובסק בה כיהן אביו כרב העיר ובה
התגורר בילדותו מתחדשת הסמכת הרבנים ,שהם עמוד
התווך והיסוד של החיים היהודיים .אני רואה בזה סגירת
מעגל מיוחדת" ,אומר הרב פורטמן.

האברכים האלו הם
פורצי דרך .זהו דבר אדיר
שבקהילות ברית המועצות
לשעבר ,ישמשו בני המקום
ודוברי השפה עצמם
במשרות הרבנות והשליחות .צעד ענק לגאולה
"האברכים הללו שסיימו את הקורס בהצלחה הם רבנים
זו היסטוריה ,אין ספק שזהו
פורצי דרך ,המוסמכים הראשונים דוברי השפה הרוסית.
צעד ענק לגאולה
הקבוצה כולה המשיכה לקורס נוסף בהלכות שבת ,ואף

לשנות את המצב
הקורס ההלכתי המקיף את הלכות 'איסור והיתר' אותו
עברו הרבנים החדשים ,הוא מבית המכללה להכשרה
תורנית 'למען ילמדו' .בשביל להתאים את הקורס לציבור
דוברי הרוסית ,היה צורך לתרגם את חומר הלימודים
ומגוון העזרים ואמצעי ההמחשה לרוסית ,וכן למצוא
מורה מתאים שדובר רוסית ושולט בחומר הלימודים.
לתפקיד נכנס הרב שמואל פורטמן-הפרצי ,רב קהילת
דוברי רוסית בעיר בת ים" .אין הרבה רבנים דוברי רוסית
בעלי הסמכה לפסיקת הלכה" ,הוא אומר" .המציאות
הזו נגרמה מכיוון שמחסום השפה מקשה על לימוד
וצבירת ידע נרחבת מתוך מקורות היהדות ,במיוחד
כאשר מביאים בחשבון כי נדרש ידע תורני מוקדם והבנת
מושגים רבים ,ובשילוב המציאות הקשה בה היו נתונים
יהודי ברית המועצות במשך עשרות שנים".

הוא כאב את המצב ,ולכן כאשר עלה הרעיון לתרגם את
תכני הקורס ההלכתי לרוסית ולהעביר את השיעורים,
הוא שמח ליטול חלק ביוזמה" .אין ספק שזה לא היה
קל" ,הוא משתף" ,אולם הברכות והעידודים המיוחדים
שקיבלתי מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות
קודש ,במיוחד ברגעים קשים בהם כמעט חשבתי לפרוש,
העניקו לי את המרץ והכוח להשלים את המשימה ולברך
על המוגמר".

עצה והדרכה

התקבל עבורם אישור מיוחד מהרבנות הראשית לישראל
להיבחן על חומר הלימודים ברוסית .מדובר באנשים
כריזמטיים ,מובילי פרויקטים בקהילה ,שלומדים על מנת
להעביר את הידע הלאה ,ולשמש כשלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח ורבנים בקהילות יהודיות .זהו דבר אדיר -
שאין צורך ברבנים ושלוחים חיצוניים שישמשו בקודש
בקהילות ברית המועצות לשעבר ,אלא בני המקום ודוברי
השפה עצמם יכולים לכהן במשרות הרבנות והשליחות.
זו היסטוריה ,אין ספק שזהו צעד ענק לגאולה" ,הוא
מסכם.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

תהלים או שיעורים

'ויזה' רוחנית

בשאלתו  . .האם יוותר על חלק מהשיעורים שיש לו כדי לומר
את כל התהלים כמה פעמים ביום - ,לדעתי ,מקומך אל תנח,
היינו שצריך להחזיק בשיעורים שלו ,ובהתאם למשאלות לבבו
לטובה להוסיף באמירת תהלים  -הרי חוץ מאמירת תהלים
לפני התפילה ,יאמר גם לאחר התפילה את השיעור תהלים
 כפי שהתהלים נחלק לימי החודש  -וגם תהי' לו קביעותללמוד תורת החסידות כל יום ,וגם ללמוד בכל יום פרשה
חומש עם פירוש רש"י מפרשת השבוע( ,יום ראשון מתחילת
הסדרה עד פרשת שני ,יום שני מפרשת שני עד שלישי וכן
הלאה) והשם יתברך יתן לו ולזוגתו שיחיו אריכות ימים ושנים
טובות ושיוכל לבשר בשורות טובות תמיד כל הימים.

...כאשר נוסעים לארץ ישראל ,עלי' אומרת התורה הקדושה -
עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה ,ואשר גם
לא יהודים קוראים לה ארץ הקודש ,יש לקחת "ויזה" לא רק
מבני אדם אלא בעיקר מהמלך שארץ ישראל נקראת פלטרין
(ארמון) שלו ,שויזה זו מקבלים ע"י הוספה ביהדות בלימוד
התורה וקיום המצוות בהידור ,ומובן ,שההוספה צריכה
להתחיל בהקדם האפשרי ,כי אין אתנו יודע עד מה ,וכל יום
שחולף ,הרי זו אבידה שאינה חוזרת .האמת היא שתוספת
בתורה ומצוות נחוצה אפילו כאשר לא נוסעים ,ואכן דורשים
זאת ,כמו שכתוב כל המוסיף מוסיפין לו ,ובפרט במקרה שלו
הוספה זו מוכרחת.

(אגרות קודש חלק יג עמ' קס  -תרגום)

(אגרות קודש חלק יג עמ' קצג  -תרגום)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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