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המיגון המושלם
לכל בית

כמו ברבים מהצמתים בהם עמד עם ישראל ,מתברר כי הקב"ה מגלה על ידי נביאיו את התרופה קודם למכה.
גם בדורנו ,הקשבה וציות להוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח מביאים שמירה ,הגנה והצלה לכל אחד
הידיעות שזרמו בתחילת השבוע ,דיווחו על הר געש תת-
ימי שהתפרץ בשבת האחרונה סמוך לחופי האי טונגה
שבאוקיינוס השקט וגרם לגלי צונאמי ששטפו בתים.
גלי צונאמי נצפו גם ליד חופי
סמואה.

מוסמך ,הרי שיש להקפיד לבודקם כל שנה .מזוזות אלו יש
בכוחם לשמור על בני הבית ,ולא רק בשבתם בביתם אלא גם
בצאתם לדרך ,כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח.
ומה באשר למיגון הרוחני לבתים
למניעת מקרים של קריסה
חלילה ,גם כאן ישנה עצה
ברורה :להפוך את קירות הבית
לחלק בלתי נפרד מהקדושה:
יש לקבוע קופת צדקה בקירות
הבית באמצעות מסמר או בורג,
ואף מדפים עליהם מונחים ספרי
קודש ,כחומש ,סידור ותניא .בכך
הופכים קירות הבית בעצמם
לחלק בלתי נפרד מהקדושה.

תופעת רעידות האדמה ,שעד
היום מנסים החוקרים להבינן
ולמצוא דרך להיערך לקראתן,
מתחברת כאן בישראל ,לתופעה
המדאיגה בחודשים האחרונים,
בהם התגלו סדקים בבניינים
רעועים ,ועד כדי קריסה בחלק
קטן מהמקומות .מומחים רבים
מזהירים מתופעה זו וקוראים
לחיזוק ומיגון הבית לקראת כל
צרה שלא תבוא.

על חשיבות והדחיפות שבדבר,
שמחה של מצווה באיראן
ניתן ללמוד מהוראתו לפני ראש
סיום מסכת סוכה בתלמוד תורה באיראן .כיום
בכל העולם מאפשרים לקיים תורה ומצוות.
השנה בשנת תשמ"ט ( )1989כי
יש למהר ולפעול זאת עוד קודם
החג ,אפילו באמצעות דבק ,וקופת צדקה עשויית קרטון או
כמו בכל תחומי החיים ,מתברר כי כבר יש לכך פתרון .לאורך
כל חומר דומה ,כדי למגן את הבית ,מה שהציל מיד לאחר
כל שנות קיומו ,ראה עם ישראל במוחש את התקיימות דברי
מכן רבים ,ברעידת אדמה שפרצה במפתיע בקליפורניה
חז"ל ,ש"הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה" ,ולפני
שבארצות הברית...
כל אירוע שכזה ,כבר דאג להעמיד את הפתרון לטובת עם

פתרון מראש

ישראל.

כך זכור לכולם ,כיצד לפני פחות מחמישים שנה ,מעט
לפני שפרצה מלחמת יום הכיפורים ,הורה הרבי שליט"א
מלך המשיח ,לכנס בדחיפות ילדים רבים בכותל המערבי,
ובמקומות נוספים ,כדי להתפלל ולפעול אצל הבורא "מפי
עוללים ויונקים יסדת עוד  . .להשבית אויב ומתנקם" ,רק
לאחר פרוץ הקרבות הבינו כולם למה היו מכוונים דבריו,
וכיצד בזכות אותן פעולות רוחניות בוודאי נמנע אסון גדול
יותר.
פעמים רבות ,מציין הרבי שליט"א מלך המשיח ,לחשיבות
בדיקת התפילין והמזוזות
מידי  12חודשים ,גם כאשר
מדובר במזוזות חדשות
ומהודרות שנקנו במקום

בחסד וברחמים
ואם מדברים על אמצעי שמירה ,הגנה והצלה ,זה המקום
להזכיר את הוראתו המפורסמת של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שבכל רכב וכלי תחבורה (כולל במטוסים) יהיו
חת"ת (חומש ,תהלים ותניא) יחד עם קופת צדקה .ניתן
להשיג קופות שכאלו או ספרי חת"ת בכל מוקדי חב"ד.
פעולות אלו שנעשות בהוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,יש בהם כדי לתת לכל יהודי את דרך ההתקשרות
הנכונה ,כפי שאנו מוצאים בפרשות אותן אנו קוראים
בשבועות אלו ,על חשיבות הביטול שנדרשה מבני ישראל
כלפי משה רבינו ,וכך גם היום ,עדי הגאולה האמיתית
והשלימה ,ותיכף ומיד ממש ,בחסד וברחמים ומתוך שמחה
וטוב לבב.

חדשות טובות
כינוס השלוחות
החלו ההכנות לקראת כינוס השלוחות
השנתי ביום הבהיר כ"ב שבט ,הילולת
הרבנית חיה מושקא .לאור המצב בעולם
ולאור הרצון לכנס כמה שיותר שליחות
ואורחות הכנס יתקיים בפורמט וירטואלי
וביום רביעי הקרוב הוא ייפתח בסדנאות
מגוונות שיעסקו ברובן בגאולה הקרובה.
למחרת יתקיים אירוע 'הבאנקעט'
בהשתתפות אורחים מכל רחבי העולם.
לפרטים ולהרשמהwww.22shvat.com :

אירועים לרגל כ"ב שבט
ביום שני הקרוב ,יציינו את יום הסתלקותה
של הרבנית הצדקנית ,מרת חיה מושקא
ע"ה ,אשתו של יבלח"ט הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בכ"ב שבט תשמ"ח .לרגל התאריך
יתקיימו התוועדויות ואירועים בהם ילמדו
מפעולותיה הטובות באופן של "והחי יתן אל
ליבו" ,והתחזקות בפעולות ומעשים לזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה.

ממשיכים לחזק את חומש
למרות התנכלויות הממשלה והכוחות
בשטח וחסימת המעבר לישוב חומש,
ממשיכים בישוב עצמו בפעילות השגרתית
ובלימוד בישיבה .השבוע עלו  1200בני נוער,
לחיזוק המקום ,ועודדו את תלמידי הישיבה
בסעודה שנערכה לרגל ט"ו בשבט.

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

כשהשמים והארץ נפגשו
עם חפץ גשמי.

מתן תורה הינו אחד האירועים המשמעותיים ביותר
בהיסטוריה של עם ישראל .במעמד חד פעמי נכחו כל
היהודים מכל הדורות ,במקום אחד ובשעה אחת ,וקיבלו
את התורה מאת ה' בקול רעש גדול.

רעיון החיבור מרומז בעשרת הדיברות שניתנו במתן
תורה ,המשלבות בתוכן את שני הקצוות:
הדברות הראשונות עוסקות בנושאים העמוקים ביותר
באחדותו של הבורא " -אנוכי ה' אלוקיך"" ,לא יהיה
לך אלוקים אחרים" וכן הלאה ,ולאידך ,חלק מהדיברות
עוסקות בנושאים כה פשוטים שהשכל האנושי הממוצע
מחייב לקיים אותם גם לולי ניתנה התורה (חס ושלום),
כמו "לא תרצח" ,ו"לא תגנוב".

אך כשמתבוננים במשמעותו של מתן תורה ,מתקשים
להבין את הבשורה הגדולה והחידוש ההיסטורי שנרשמו
שם .הרי אבותנו הקדושים  -אברהם ,יצחק ויעקב  -כבר
קיימו את כל התורה והמצוות הרבה לפני מתן תורה,
ואם כן ,לכאורה ,מלבד הקולות והברקים שום דבר לא
התחדש.

החידוש שהתרחש בהר
סיני הוא ביטול אותו חוק
והסרת המחיצה בין גשמיות
ורוחניות ,מאז ניתן הכח
להחדיר קדושה בעולם על
ידי קיום מצוות

מה קרה במתן תורה?
אז אכן ,משהו קרה שם ,חידוש מהותי ,משנה חיים
שהשפיע ומשפיע על העולם כולו עד ימינו אנו.
עד מתן תורה ,החוקים שטבע הקב"ה בבריאה ,חצצו
באופן מוחלט בין רוחניות לגשמיות ולא אפשרו ערבוב
וחיבור ביניהם .כעולמות שונים שלעולם לא יוכלו
להתמזג יחד  -רעיונות קדושים ורוחניים לחוד ,ועולם
גשמי ופיזי לחוד.

מסירים מחיצות

לכן ,המצוות שהאבות קיימו לפני מתן תורה לא יכלו
לחדור ולהתאחד עם מציאות גשמית כלשהי .אפילו
כאשר הם השתמשו בחפץ כלשהו  -הוא נותר חסר
קדושה כשהיה קודם .תפילין למשל ,לא הפכו לחפץ
קדוש גם אם קיימו בהם את מצוותן.

כח כזה ,שבאמצעותו אפשר לחבר משהו עליון ומופשט
עם משהו תחתון ומגושם ,חייב להיות כח אין סופי ובלתי
מוגבל ,שלגביו כל ההגדרות של מעלה ומטה ,גשמיות
ורוחניות ,לא תופסות מקום בכלל.

החידוש המרכזי שהתרחש באותו מעמד היסטורי בהר
סיני הוא ,ביטול אותו חוק והסרת המחיצה בין גשמיות
ורוחניות ,מאז ניתן הכח להחדיר קדושה בעולם על ידי
קיום מצוות.

במונחי תורת החסידות נקרא כח זה בשם "כח העצמות",
זהו כח האין סוף של עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך
הוא בעצמו ,שאינה מוגבלת בשום דבר ולגביו הכל שווה.
דווקא בכח כזה אפשר ליצור חיבור של מצווה רוחנית

להפשיט רעיונות נשגבים
ובכך שהקדוש ברוך הוא כלל בעשרת הדיברות את שני
הסוגים ,מובן שהתכלית היא לחבר ביניהם ,כך שגם את
הציוויים הפשוטים ביותר (כמו "לא תרצח") ,נקיים  -לא
רק בגלל שכך השכל מבין ,אלא בעיקר  -בגלל שזהו
הציווי האלוקי שקיבלנו מאת ה' (לולי זאת ,עלול האדם
מצד אהבת עצמו או שיקולים אחרים ,להתבלבל ,עד
שהעבירה תחשב בעיניו כמצווה).
וכן להיפך ,אפילו כשמדובר על אנשים כה נמוכים מבחינה
אנושית ,והעובדה שהם לא עוברים על "לא תרצח" ו"לא
תגנוב" היא רק בגלל שכך ציווה ה' ,גם עליהם מוטל
להתחבר עם החלק הראשון של עשרת הדיברות ("אנוכי
ה' אלוקיך") ולעסוק בידיעת הבורא ובתורתו.
זוהי משימתו של האדם עלי אדמות :לחבר ולאחד את כל
כולו עם הקדוש ברוך הוא ,עד שאפילו הדברים הפשוטים
ביותר שהוא עושה יהיו חדורים באלוקות ,בכח העצמות,
שתתגלה בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה.
(על פי לקוטי שיחות חלק ג' עמוד )887

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
אנכי ה' אלוקיך

מן השמים דיברתי עמכם

(יתרו כ ,ב)

רבי שמעון בן יוחאי אומר ,חביבים יסורין ,ששלש מתנות
טובות ניתנו לישראל ,ואומות העולם מתאוין להם ,ולא נתנו
להם אלא ביסורין ,ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבא...
העולם הבא מנין ,דכתיב כי נר מצוה ותורה אור וגו' ,אמרת
אי זה דרך שמביאה את האדם לחיי העולם הבא ,הוי אומר
אלו יסורין.

לא יהיה לך

(מכילתא)

(ילקוט ראובני)

(מדרש תנחומא)

לא יהיה לך אלקים אחרים על פני ,עולם הזה המשילו
בפנים ,עולם הבא המשילו באחורים ,שנאמר וראית את
אחורי ,לפי שעולם הזה לפני עולם הבא נקרא פנים.

זמני
השבת

לפי שעון חורף

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:28
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16:42
17:44

16:31
17:42

16:46
17:46

16:42
17:45

הפטרה :בשנת מות  -זרע קודש מצבתה (ישעיה ו ,א  -יג)
בשעת קריאת עשרת הדיברות עומדים עם הפנים אל הספר תורה

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(יתרו כ ,יח)

ובכל שנה ושנה כשקורין הפרשה דמתן תורה  . .חוזר ונשנה
ונמשך עד למטה בעולם הזה התחתון שאין למטה ממנו,
כללות עניין מתן-תורה בכוח וחיות ועצמיות מחודשים על
כל השנה כולה...ועל-ידי זה נעשה חידוש המציאות ביחס
לחיוב במצוות ,מעין ודוגמת החיוב במצוות לגבי לפני מתן-
תורה ,אצל כל השומעים (וגם אלו שמספרים להם אודות)
קריאת הפרשה דמתן-תורה ,אנשים נשים וטף...ולהוסיף,
שבזמן הזה נמצאים כל בני-ישראל (גם הגדולים) במעמד
ומצב של "טף" (לפני בר-מצווה) ,כיוון שקיום המצוות בזמן
הזה הוא בבחינת "ציונים" לעיקר ושלימות החיוב דקיום
המצוות לעתיד לבוא .ויהי רצון והוא העיקר ,שבקרוב ממש
תהיה ה"בר-מצווה" דכל בני-ישראל ,עיקר ושלימות החיוב
בקיום המצוות ,כולל ובמיוחד המצוות התלויות בארץ . .

(יתרו כ ,ב)

הדלקת נרות
יציאת השבת

שלשת השלימויות

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

ויש לעורר גם על דבר השמירה על
שלימותה של ארץ ישראל – לבטל לגמרי
("כעפרא דארעא") הקא-סלקא-דעתך
(=את הרעיון והסברא) והדיבור על-דבר
מסירת שטחים מארץ ישראל שבידינו
לאומות-העולם ,אפילו לא שעל אחד,
ואפילו לא חוט השערה ,אלא לשמור
על שלימות הארץ (שכבר ניתנה בפועל
על-ידי הקדוש-ברוך-הוא לבעלותם של
ישראל בזמן הזה) ,ביחד עם שלימות
העם ושלימות התורה – שלימות משולשת
ונצחית.
(משיחות חמשה עשר בשבט ה'תשנ"ב  -מוגה)
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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

חסידים
שיח
אגרות מלך

יהושע וייס

המלך לא מוותר

שתיים זו שמעתי
עשרת הדברות ומעמד הר סיני כתובים בתורה פעמיים .גם בפרשתנו,
פרשת יתרו וגם בפרשת ואתחנן .בפרשת יתרו הם מובאים כפי שנאמרו
ע"י הקב"ה ,אז שמעו בני ישראל את קולו של הקב"ה כפי שבקע דרך
גרונו של משה רבינו .בשפת החסידות ,משה היה 'ממוצע המחבר' בין
הקב"ה לעם ,אך גם אז ,כידוע שתי הדברות הראשונות 'אנכי' ו'לא
יהיה' נאמרו באופן ישיר ע"י הקב"ה.
כאשר נעיין בדברי משה רבינו בספר דברים" :פנים בפנים דבר ה'
עמכם בהר מתוך האש" ,כשמיד לאחר מכן הוא ממשיך" :אנכי עומד
בין ה' וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר ה'" .אנו מגלים כי גם
שתי הדברות הראשונות ששמעו בני ישראל ישירות מהקב"ה דרך משה
רבינו שעמד בין בני ישראל ובין ה'.
על כך נאמר בזהר הקדוש שבני ישראל מתאחדים עם הקב"ה ונהפכים
למציאות אחת ("ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד") .לא רק שבני
ישראל מתקשרים עם הקב"ה אלא שהם גם מתאחדים איתו לדבר אחד.
זה מה שקרה בהר סיני עם משה רבינו ,הוא נהיה דבר אחד עם הקב"ה.
בכך ניתן להסביר כיצד מצד אחד הוא אומר ש"פנים בפנים דיבר ה'
עמכם" ,ומיד אחרי אומר" ,אנכי עומד בין ה' וביניכם" .משה רבינו ,עם
ישראל והקדוש-ברוך-הוא עמדו בהתאחדות גמורה.

חיבור בין המציאויות
בכך נוכל להבין את פשר השינויים שאנו מוצאים בין הדברות
הראשונות לאחרונות .על מתן תורה נאמר "אחת דיבר אלוקים ,שתים
זו שמעתי" ,חז"ל הסבירו כי התרחש שם "מה שאין האוזן יכולה
לשמוע" ,כשהקב"ה אמר בבת אחת גם את הדברות האחרונות המהוים
עניין אחד עם הראשונות ,והשינויים המופיעים בהם ,למרות שנראה
שנאמרו על ידי משה רבינו בשינוי ,הרי שהם נאמרו כבר מפי הקב"ה,
ומשה רבינו ,בהיותו קשור לגמרי לאלוקות חזר ואמר את הדברים.
זאת אומרת ,בדברות הראשונות מודגשים הדברים כפי שנאמרו ע"י
הקדוש-ברוך הוא ,ואילו באחרונות כפי שמשה רבינו אמר אותם
מעצמו ,כפי שהשכינה התלבשה בשכלו ודעתו ,ואמרם ברוח הקודש
שהתלבשה בשכלו.
הלימוד מכך בעבודה שמוטלת עלינו "לעשות לו יתברך דירה
בתחתונים" הוא :בעוד שבדברות הראשונות מודגשת מציאותו של
הקב"ה  -הדייר שגר בארץ ההופכת לדירה עבורו ,הרי שבדברות
האחרונות מודגשת מציאות הדירה (התחתון) שבה גר הדייר  -הדגש
הוא על מציאות העולם שנהיה דירה להקב"ה.
מכיון שהכוונה של עשיית דירה להקב"ה תיעשה ע"י עבודת היהודים
בקיום המצוות ולימוד התורה ,עליהם מוטלת האחריות להמשיך
בעולם את הדרגה הגבוהה ביותר שהתגלתה במתן תורה ולמעלה מכך.
עבודה זו נפעלת על ידי פסק-דין ברור בתורת אמת שבו נקבע כי על
פי כל הסימנים ברמב"ם ישנה לא רק מציאות משיח  -אדם שהוא בדין
"חזקת משיח" ,אלא כבר ישנה גם התגלותו כ"משיח ודאי" .וכפי שהרבי
שליט"א מלך המשיח אומר זאת" :נשיא דורנו התגלה בכל תוקף" -
עניין משיח ודאי.
בדורנו זה באה הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד .כפי לשון
הרמב"ם" :ישראל עושים תשובה ומיד נגאלים" .וכפי ראשי התיבות של
מיד :מ' מנחם משיח שמו ,י' שמו של הרבי הריי"צ יוסף יצחק ,ד' דורם.
שהגאולה באה על ידי שהם נמצאים בבת אחת באותו דור כמו משה
ויהושע שהיו באותו דור .ותיכף ומיד 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' שאר אבות הטומאות .פרק טו-יז.
פרק יח-כ.
הל' טומאת אוכלין ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג-טו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ט-כ"ה שבט
פרק אחד ליום
הל' שגגות .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

אצל הרבי שליט''א מליובאוויטש מלך
המשיח כל יהודי יקר כמו יהלום ,כבן יחיד
שאביו לעולם לא יוותר עליו .כך גם בסיפור
אותו מספר הרב מענדי תורג'מן ,שליח הרבי
שליט''א מלך המשיח בצ'יאפאס ,מקסיקו:
יום אחד נכנס לבית חב"ד מטייל ישראלי
כשאחריו נערה בעלת מראה מקומי ,מה
שאומר שהיא אינה יהודיה .הרב תורג'מן
קיבל את פניו לשלום והראה לו היכן יוכל
לשבת ולנוח .דקות ספורות לאחר מכן ניגש
הבחור בסערה" :מה עשיתם לה? מדוע היא
בוכה?" ,הנערה הייתה נתונה בסערת בכי עז.
כשנרגעה מעט ,פנתה הנערה בספרדית לרב
תורג'מן תוך שהיא מצביעה על תמונתו
הגדולה של הרבי שליט''א מלך המשיח
התלויה במרכז בית חב"ד" :מי זה האדם
המואר הזה? ומה הוא רוצה ממני? המבט
שלו חודר אותי .אני מרגישה שהוא רוצה
ממני משהו ואינני יודעת מה" .משום מה
החליט הרב תורג'מן באותו רגע שלא להראות
שהוא מבין ספרדית .הוא דיבר בעברית וסיפר
לבחור על גדולתו הרוחנית העצומה של הרבי
שליט''א מלך המשיח כאיש אלוקים .הבחור
והנערה התפעלו מאוד ויצאו מבית חב"ד
בהבטחה שיחזרו שוב.
כשיצאו השניים 'תפס' הרב תורג'מן את המסר
שהרבי שליט''א מלך המשיח רצה להעביר
לנערה במבטו החודר – לומר לה שיהודי אינו
יכול לחיות עם אינה יהודיה והם מוכרחים
להיפרד! הוא החליט להעביר את המסר.
לפני שנסעו מהעיר הגיעו השניים שוב לבית
חב"ד להיפרד לשלום .הרב תורג'מן סיפר
להם סיפור עם מסר ברור שנישואין של
יהודי עם אינה יהודיה אינו דבר טוב עבור אף
אחד מהצדדים .בתחילה הבחור תירגם את
הסיפור לספרדית אך באמצע הדברים הבין
לאן נושבת הרוח ...והחל לשנות את התרגום
ולספר סיום שונה לגמרי .כזכור ,הוא לא ידע
כי הרב תורג'מן מבין ספרדית.
כשסיים הרב תורג'מן את הסיפור ,אומר לו
הבחור במבע קר אך בעיניים מלאות כעס:
"חשבתי שבאמת אתם מקבלים יפה את כולם.
כעת אני רואה שטעיתי .גם אתם גזענים!",
ובאומרו זאת יצא הבחור בזעם יחד עם
הנערה מבית חב"ד...
* * *
קרוב לחמישה חודשים אחר כך .הרב תורג'מן
שהה בהשגחה פרטית בבית חב"ד בס .פדרו,
מרחק  12שעות נסיעה מבית חב"ד שלו ,כדי
לסייע בעניין כלשהו .הדלת נפתחת ומי עומד
בפתח? אותו בחור! הם מסתכלים לרגע אחד

הרב תורג'מן על רקע בית חב"ד בצ'יאפאס

כשיצאו השניים
'תפס' הרב תורג'מן
מה המסר שנועד
לאותה נערה – לומר
לה שיהודי אינו יכול
לחיות עם אינה
יהודיה והם מוכרחים
להיפרד! הוא החליט
להעביר את המסר
על השני ואז צועק הבחור בתדהמה" :וואו!
אני לא מאמין!" ,ומסתער על הרב תורג'מן
בחיבוק ענק...
כשנרגע מעט החל לספר :כשיצאו שניהם
מהבית חב"ד ועלו לאוטובוס להמשך מסע
הטיול ,החלה הנערה 'לנדנד' לו שוב ושוב:
'אני מרגישה שלא סיפרת לי את הסיפור
האמיתי .אני מרגישה שהוא גילה לך מה
ה'ראבינו' רצה ממני ואתה מסתיר את זה
ממני!' .הבחור נשבר ואמר לה בכעס" :מה את
רוצה שאגלה לך? שהוא אמר שאני יהודי ולכן
אנחנו צריכים להיפרד?!"...
שתיקה רועמת נפלה בין השניים .הנערה
הסתגרה במחשבות .כשעצר האוטובוס
בתחנה עמוסה באנשים ,ירדה לפתע הנערה
בזריזות ונעלמה בתוך ההמון .הבחור מצידו
כעס עליה והחליט שהוא לא יורד לחפש
אותה .מאז היא נעלמה מחייו לחלוטין...
הזמן חלף אבל הבחור נשאר בכעס על חב''ד
על מה שעשו לו .לכן הקפיד שלא להיכנס
לבקר בשום בית חב"ד .באותו בוקר שיכנע
אותו אחד מחבריו להיכנס בכל זאת לבית
חב"ד .הבחור חשב ולבסוף ואמר' :אם אפגוש
כאן בבית חב"ד את הרב שאמר לי לעזוב את
הנערה שאינה יהודיה ,אדע שכל הסיפור היה
מכוון משמיים'...
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מזמינים את הלחץ
כפי שהדברים מתנהלים עד עתה ,אין כל ספק שמכיון שעמדו בתוקף רק
על שני דברים ואילו על שאר הדברים ,שולחים ,מתלחשים ואף אומרים
בגלוי שכאן אפשר להתדבר ,וכאן אנו רוצים לשוחח מכיון שאנו ידידים
טובים  -ודאי שהלחץ מהצד שכנגד רק יגבר.
(משיחת מוצאי שבת-פרשת ויקהל-פקודי תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להט של אמונה בהתוועדות י' שבט
פרסומי להפצת בשורת הגאולה .אחד הדוכנים הבולטים
באירוע הוא דוכן לרכישת מנויים לעיתון הגאולה שכובש
בחודשים האחרונים את כל רחבי הארץ.

המונים השתתפו בשבוע שעבר ,באירוע המרכזי שנערך
באולמי בלוודר בראשון לציון ,לרגל יום י'-י"א שבט ,יום
הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח .את האירוע
פתח המנחה ,הרב לוי דורון ,שליח בשכונת נווה דקלים
בפתח תקווה ,שציין כי לפני  30שנה ,התחילו אירועים
אלו תחת הכותרת "קבלת פני משיח צדקנו" ואותו להט
של אמונה נשמר ומתעצם לאורך השנים .לאחר קריאת
פרק ק"כ בתהילים ,עלה הרב אהוד חקק ,מהפעילים
בבני ברק ,להקריא את נוסח ההזמנה לרבי שליט"א מלך
המשיח.

על המסכים מוקרנים קטעי וידאו ממאמר קבלת הנשיאות
"באתי לגני" תשי"א ,והקהל כולו צופה בהתרגשות
כשקולו של הרבי שליט"א מלך המשיח נשמע בהקלטה
מלפני  71שנה.

חלק ממעגלי הריקודים באירוע

עם סיום ההכרזה "יחי אדוננו" ,ניתן האות לפצוח
בריקודים סוערים ,עליהם הופקד שר השמחה השדרן
עמי מימון ,שלאורך כל הערב ,הלהיט את הקהל במעגלי
שמחה במחרוזות של ניגוני חב"ד ושירי משיח וגאולה.

על הפעילות עם בני הנוער,
מוזמן לספר הרב יוני יצחק,
המגולל מספר סיפורי
מופת וחוויות להם היו
עדים במסגרת הפעילות
בבית משיח בקרית מלאכי,
שהשפיעה על בני הנוער
רבות

בעוד הקהל הרב תופס את מקומו ליד השולחנות
הערוכים ,עולים בזה אחר זה ,חיילי וחיילות צבאות ה',
מכל רחבי הארץ ,כדי להכריז את  12הפסוקים.

חובת המחאה
ראשון הדוברים ,הרב יעקב צבי בן ארי ,מנהל פעילות
ופרצת בקיבוצים ,שלאחרונה הרחיב את פעילותו ביתר
שאת גם לדרום ,עולה לחזור מספר נקודות משיחות הרבי
שליט"א מלך המשיח.
מיד לאחריו מוזמן הרב שלמה יצחק פראנק ,מרבני חב"ד
הבולטים בארץ הקודש ,רב מרכז העיר וחבר לשכת
הרבנות בעכו המגולל כיצד פעלו חסידי חב"ד לאורך כל
תקופת שומרי החומות ,כאשר בעיר השתוללה פעילות
עוינת מצד הערבים .בדבריו אף העלה הרב ,את חובת
המחאה כנגד הפגיעה בשלימות התורה ,העם והארץ.

עצה והדרכה

עוד קטעי וידאו מיוחדים הוקרנו ,בהם קטעי שיחות
המשמיעים את זעקתו ומחאתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח כנגד מסירת שטחים לערבים והסכנה הברורה
שבמעשים אלו ,והקהל נדרך כולו כאשר הדברים מקבלים
משמעות אקטואלית נוכח פעילות הממשלה הנוכחית.

מראשי בית משיח בקרית מלאכי ,להם הצלחה רבה
בפעילות בקרב הצעירים .הוא מגולל מספר סיפורי
מופת וחוויות להם היו עדים במסגרת הפעילות במקום,
שהשפיעה על בני הנוער רבות.

באתי לגני

לסיום מוזמן הרב דוד נחשון ,יו"ר ניידות חב"ד וצבאות
ה' החותם בדברים נרגשים בדבר הזעקה להתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש .הערב נחתם
בהגרלה בין המשתתפים על כרטיס טיסה ל.770 -

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עיקר וטפל מול החברים
כותב אודות היחס של פלוני בן-פלוני שאינו כראוי ,ולכן זה
מביא לתוצאות בלתי רצויות .ובכן :בחור ישיבה בגילך ובפרט
כזה שחונך בבית חסידי ,ובבית של תמים ,ודאי מיותר לעוררו
שלימוד התורה וקיום המצוות צריך להעשות מפני שזהו ציוויו
של הקב"ה ,ולא עושים בכך טובה לשני ,אלא בזה תלויה טובתו
האישית בזה ובבא (=בעולם הבא) ,טוב הנשמה וטוב הגוף ,מזה
מובן גם ,שאין מקום לומר שמאחר שהיחס של הזולת אלי אינו
כראוי ,לכן עלי לגרום לעצמי מה שהוא היפך טובתי ,ומכיון
שזה נוגע לי באמת ,משתדל בדרכי נועם ובדרכי שלום שכל
הענינים יסתדרו באופן הכי טוב האפשרי ,ואם נדמה שפלוני בן
פלוני אינו מרוצה מזה ,אשתדל אני להיות אתו ביחסים טובים,
עד שסוף כל סוף זה יצליח ,וכמה שכתוב כמים הפנים לפנים

נא לשמור על קדושת הגליון

זעקה להתגלות

הרב חיים ציק ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבת ים,
עולה לשאת דברים ברוח "המעשה הוא העיקר" ומשתף
את הקהל באפשרות הפצת המעיינות דרך פלטפורמות
חברתיות ברשת האינטרנט.

בשלב זה האולם מלא מפה אל פה ,רבים ניגשים אל
דוכני המכירות ביריד גאולה ומשיח ורוכשים חומר

על הפעילות עם בני הנוער ,מוזמן לספר הרב יוני יצחק,

לאחר אתנחתא מוזיקלית קצרה ,מוזמן הרב יעקב לנצ'נר,
מנהל 'ימות המשיח פתרונות תקשורת' לגולל את סיפור
הפקת הפרסומת המדוברת בעיתון ידיעות אחרונות,
במסגרתו נשמר מקום פנוי לידיעה על ביאת המשיח ,כפי
שהורה הרבי שליט"א מלך המשיח לפני  30שנה לגב'
יהודית מוזס מבעלות העיתון .מתברר כי היה לה חלק
ניכר בהוצאת הרעיון לפועל .הרב לנצ'נר הוסיף וסיפר
עוד מספר מופתים שאירעו תוך כדי.

כן לב האדם לאדם .ובנוגע לפועל ,גם במקרה שלך ,נוסף לזה
שבגילך העיקר אינו החבר אלא ההתמדה והשקידה שלך ,ואז
לא תצטרך לחפש חבר ,אלא החברים ירוצו אחריך להיות אתך
בחברותא ,וגם אם זה צריך לקחת זמן עד שתגיע למצב זה,
וזה לא נוח וקשה ללמוד ללא חבר ,אבל מוכרחים לעשות זאת
במרץ ובבטחון שזה לזמן קצר יחסית.
כל זה אמור ,אם מה שאתה כותב נכון בכל מאה האחזים ,אבל
אדם הרי קרוב אצל עצמו ,ויש להניח שיכול להיות אחרת,
וכמ"ש על כל פשעים תכסה אהבה (אהבת עצמו) ,ולכן אתה
צריך להתבונן שוב בענינים התלויים בך ,ויתכן שאם יהיה בהם
שינוי לטובה ,יתוקן ממילא הענין שאודותו אתה כותב לפחות
במידה משמעותית.
(אגרות קודש חלק יג עמ' רח  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

