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שמחה למעלה
מכל החשבונות

כאשר מיכל ,אשתו של דוד המלך ראתה אותו מכרכר ופזז בכל עוז לפני ה' ,לא הבינה כיצד זה מתאים למלך
ישראל .אך דוד הסביר לה שבדביקות בקב"ה אין הגבלות .על ידי השמחה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה
ביום שני בערב ,זה התחיל בבת אחת .מאי שם הובאה
מערכת הגברה קטנה ,המנגינות השמחות התפשטו בחלל
האויר ,וריקודי השמחה יצאו לדרך  -ריקודי חודש אדר,
הנמשכים מידי ערב ,במשך שני
החודשים הבאים עלינו לטובה.
בבתי כנסיות רבים ,בבתי הספר
ובישיבות חב"ד ,בבתים פרטיים
ובמקומות נוספים ,הצטרפו
למעגלי השמחה ,בהתאם
להוראתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,להרבות בדברים
המשמחים בחודש זה ,ובהתאם
לתשובותיו המפורסמות בדבר
חשיבות קיום מעגלי ריקוד אלו.

נראתה היתה לה כמוזילה את מעמדו .היא ביטאה זאת
במילים" :מה נכבד היום מלך ישראל ,אשר נגלה היום לעיני
אמהות עבדיו ,כהגלות נגלות אחד הריקים".
הויכוח הזוגי הזה ,מלמד על
גישות שונות ביחס אל השמחה.
מחד כפי שביטאה זאת בת
האצולה ,ביתו של המלך שאול,
המכירה אירועים ,בהם שמחים
אבל לא יוצאים מההגבלות .גם
שמחה גדולה נשארת היא בתוך
כללים מוגדרים ואין לו לאדם
להביע את שמחתו בהתפרצות
של ריקודים סוערים ,כירכורים
ופיזוזים.

על שמחה זו ,המשיל הרבי
לא עוד מלחמות
ומאידך דוד המלך ,שבחר לענות
שליט"א מלך המשיח את הלימוד
האנושת
שאיפת
את
מסמל
האו"ם
ליד
מיצג
לה במשפט" :לפני ה' אשר בחר
מהלכות בשר וחלב ,שם אנו
המשיח
מלך
בהשפעת
מלחמות,
ללא
לעולם
בי מאביך ומכל ביתו  . .ושחקתי
מוצאים שבאם נפלה חתיכה
לפני ה'" .במילים אחרות ,יש
קטנה מאוד של דבר מאכל חלבי
הבדל בין הדרך בה צעד אביך ,לבין הדרך שלי ,ולכן "בחר
לתוך תבשיל בשרי ,הרי שבאם יש פי שישים ממנו בתוך
בי מאביך ."...בעוד שאול המלך עבד רק לפי השכל ,דוד
הסיר ,טעמו בטל ,והמאכל מותר (כמובן שבאופן מעשי
המלך מגלה דרגה גבוהה ביותר של התקשרות להקב"ה,
חובה לשאול רב לגבי כל מקרה) .כך גם אנו ,על ידי שישים
למעלה מטעם ודעת.
הימים של השמחה בחודשי אדר ,נבטל את כל הענינים
הבלתי רצויים ,כך פסק.

ההבדל בין דוד לשאול
אחד המקרים הראשונים של גילויי שמחה מתפרצים בלי
חשבון ,מתארים את המראה הנשגב ,בעת הבאת ארון ברית
ה' ,מבית עובד אדום-הגיתי לעיר דוד בירושלים .בראש
החוגגים נטל חלק ,לא פחות ולא יותר ...דוד המלך בכבודו
ובעצמו .עליו נאמר "ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה'".
מי שצפתה במחזה ולא אהבה את מראה עיניה ,היתה
אשתו מיכל ,מי שגדלה
בבית המלוכה ,ביתו של
שאול המלך ,שהתנהגותו
של בעלה ,המלך הנוכחי,

עצי השדה מוחאים כף

על כוחה של השמחה ניתן ללמוד מהפסוק" :כי בשמחה
תצאו ובשלום תובלון" ,אותו מסבירה תורת החסידות ,כי
הדרך לצאת מכל הבעיות ,מכל הבילבולים ,ומכל ההגבלות
הינה על ידי שמחה הפורצת את כל הגדרים .מעניין לציין
את המשכו של הפסוק" :ההרים והגבעות יפצחו לפניכם
רנה וכל־עצי השדה ימחאו־כף" ,אותו מסביר הרד"ק" :יכו
כף לשמחה ,כמו שכתוב "ויכו כף ויאמרו יחי המלך" -
המחבר בין ענין השמחה להכרזת "יחי המלך" .על השמחה
בטהרתה ,כבר הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי היא
הדרך להבאת הגאולה האמיתית והשלימה ,ובלשונו "ינסו
ויווכחו" ,אין מתאים מחודש השמחה כדי להווכח בהתגלותו
תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
פעילות באוקראינה
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח הפזורים
באוקראינה ,מדווחים על הגברת הפעילות
וחיזוק הבטחון בקרב היהודים במדינה .הרב
אסמן ,השליח ורבה הראשי של אוקראינה
אמר כי בבית חב"ד הגבירו את הפעילות
לאור המתיחות השוררת בגבול עם רוסיה,
אך הם מקווים שהכל יסתיים בכי טוב ,כיאה
לימות המשיח .במקביל הם מסייעים לכל
היהודים החפצים בכך ,לעלות לארץ ישראל.

מאות בשבת צבאות ה'
מאות חיילי צבאות ה' ,נטלו חלק בשבת
מיוחדת שאורגנה בעבורם על ידי תנועת
הנוער צבאות ה' בארץ הקודש ,בהמשך
לשבת מיוחדת שאורגנה בעבור הבנות.
במהלך השבת שמעו ולמדו בצורה חוויתית
על ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח
וכוחו של כל לפעול ולהביא את הגאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

מתכוננים לי"א ניסן
במוקדי חב"ד נפתחו ההכנות לקראת
אירועים שיציינו את יום הולדתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בי"א ניסן (בעוד
כחודשיים) כשהשנה מציינים את שנת
המאה ועשרים להולדתו .בערים רבות יגבירו
את פרסום בשורת הגאולה והבאת מסריו
לכל בית ,לצד אירועים המוניים.

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

להדליק בפנים ,להאיר בחוץ
את הצימאון .גם כאשר הכוס מונחת בצורה ישרה הרי
זה מצב זמני בלבד ,כי התפקיד של הכוס הוא להשקות
את האדם .ולכן הגביעי המנורה היו דווקא הפוכים ,כי כל
מהותה של המנורה היה השפעה לכל העולם ,בדוגמת
הכוס ההפוכה שמשפיעה ומשקה את האדם הצמא במים
ומרווה את צמאונו.

צורת מנורת הזהב המתוארת בפרשתנו כוללת פרטים
רבים .בין שלל העיטורים שקישטו את המנורה ,היו
הגביעים – מעין כוסות שחלקן התחתון צר והעליון רחב.
בציור המפורסם שצייר הרמב"ם ,הוא מתאר לפרטי
פרטים את צורת המנורה ואת מידותיה ,ולמרבה הפלא
הוא מצייר את הגביעים כשהם הפוכים כלפי מטה .ידוע
שהרמב"ם היה דייקן גדול ,וכל פרט שכתב או תיאר היה
מכוון בתכלית הדיוק ,ומכיוון שהרמב"ם בחר לצייר את
הגביעים דווקא בצורה הפוכה ,מובן שכך היא דעתו,
שהגביעים במנורה אכן היו מוטים לכיוון הרצפה .ולא
מובן :מה ההיגיון בכך שהגביעים יהיו הפוכים? ובפרט
שבנוגע לקרשי המשכן ישנו כלל שצריך להעמיד אותם
באותה הצורה כפי שהם גדלים ,ולכאורה אותו הדבר
היה צריך להיות כלפי הגביעים ,שצורתן על גבי המנורה
צריכה להיות כפי שנהוג להעמיד כוס ,כלפי מעלה.

דרך הישר של המנורה

המנורה לא עמדה בבית
המקדש ובמשכן כדי להאיר
את ההיכל ,אלא להיפך ,כל
מהותה קיימת בשביל "באי
עולם" ,להאיר ולהשפיע
לעולם כולו

אור לכל באי עולם
את הפתרון לשאלה זו נוכל להבין אחרי ההסבר אודות
תפקידה של המנורה :בשונה מכל מנורה אחרת בעולם
שתפקידה הוא להאיר את החדר שבו היא נמצאת,
למנורה של בית המקדש היה תפקיד אחר לגמרי,
וכנאמר בגמרא "לא לאורה אני צריך  . .עדות היא לכל
באי עולם שהשכינה שורה בישראל" .כלומר ,המנורה לא
עמדה בבית המקדש ובמשכן כדי להאיר את ההיכל ,אלא
להיפך ,כל מהותה קיימת בשביל "באי עולם" ,להאיר
ולהשפיע לעולם כולו.
מכאן ניתן להבין פרט נוסף שהיה בצורת החלונות בבית
המקדש :כאשר רוצים לבנות חלון שדרכו יעבור אור
השמש ויאיר את החדר ,בונים אותו צר מבחוץ ורחב

מבפנים ,בכדי שהאור יוכל להגיע לכל פינות החדר .אבל
בבית המקדש צורת החלונות הייתה הפוכה בדיוק ,צר
מבפנים ורחב מבחוץ ,כי כל מהותו של בית המקדש היא
השפעת האור החוצה ,אל העולם כולו.

תפקידו המעשי של גביע
כעת יובן מדוע סובר הרמב"ם שגביעי המנורה היו
הפוכים כלפי מטה :בשונה מחבית או בקבוק ,הכוס איננה
כלי לאגירת מים ,אלא היא כלי שבאמצעותו מעבירים את
המים מהחבית אל האדם הרוצה לשתות מים ולהרוות

נקודה נוספת שחשוב להבהיר בנוגע לצורת המנורה:
באותו ציור מפורסם ,משרטט הרמב"ם את קני המנורה
בצורה אלכסונית ,ולא כפי הצורה המקובלת בחצאי
קשת .ומכיוון שהרמב"ם דייק בכל פרט ,מובן שאכן כך
הייתה המנורה בבית המקדש .ולכן ,מן הראוי שבכל סמל
או ציור שבו מציירים את תואר המנורה ,יציירו אותה
דווקא בקנים ישרים ,כפי
שהיא הייתה בבית המקדש,
ולא בחצאי עיגול .ובפרט,
שהמקור לציור המוטעה
הינו ב"שער הניצחון"
שנבנה לכבודו של טיטוס
ימ"ש ,ומלבד זאת שישנם
כמה טעויות ואי דיוקים
באותו ציור ,הרי כל מטרתו
הייתה להשפיל את כבודם
של ישראל.
המנורה בציור הרמב"ם
ויהי רצון שתיכף ומיד
תבוא הגאולה האמיתית והשלימה ,ואז יראו כולם כיצד
נראית המנורה ,בבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק כ"א עמוד )164

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ועשו לי מקדש

(תרומה כה ,ח)

אמר הקב"ה בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו
בחומה ,ולעתיד אני אבנה את בית המקדש ותהיה מוקפת
בחומת אש ,שנאמר (זכריה ב') ואני אהיה לה נאם ה' חומת
אש( .תשא יג)
(ילקוט ראובני)

עצי שיטים עומדים

(תרומה כו ,טו)

מהו אמנם גודל ההכרח בפעולתו של יעקב אבינו בהבאת
ונטיעת ארזים במצרים לצורך עשיית המשכן מאתיים ועשר
שנים לפני הציווי של עשיית המשכן?!
והביאור בזה – מרמז רש"י ב"יינה של תורה" בהזכירו את
שמו של בעל המאמר "רבי תנחומא" :תנחומא הוא מלשון
תנחומין ,ולכן פירש רבי תנחומא ש"יעקב צפה ברוח
הקודש" וכו' מכיוון שעניין זה מהוה נחמתן של ישראל:

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

כאשר בני-ישראל נמצאים בגלות מצרים במצב דקושי
השעבוד עד לגזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" כו'
וכו' – הרי מלבד ההבטחה ד"ואנכי אעלך גם עלה" ,שואבים
הם עידוד ונחמה בראותם בעיניהם ממש את עצי הארזים
שהביא יעקב ונטע במצרים מכיוון שצפה ברוח הקודש
ש"עתידין לבנות משכן במדבר" ,ו"ציוה לבניו (ובניו לבניהם
אחריהם ,וכן הלאה) ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים"!
כלומר עצי שיטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים
אמנם להשיג גם באופן אחר ,אבל ,כדי שתהיה נחמתן של
ישראל (ענינו של רבי תנחומא) – הוצרך יעקב אבינו להביא
ארזים ולנטעם במצרים ,ולצוות לבניו שייטלום עמהם
כשיצאו ממצרים ,כדי שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים
יהיו לנגד עיניהם עצי הארזים שנטעם יעקב אבינו על מנת
שייטלום כשיצאו ממצרים ,היינו שעצי ארזים אלה מסמלים
וממחישים את גאולתן של ישראל.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:40
17:55

16:55
17:56

16:45
17:55

16:59
17:58

16:59
18:01

הפטרה :וה' נתן חכמה  -את עמי ישראל (מלכים-א ה ,כו  -ו ,יג)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

מכך ישנה מיד ההוראה – שיהודי צריך
להשתדל להיות עשיר בפועל בכל הענינים,
החל מעשירות ברוחניות ,אין עשיר אלא
בדעת ,להיות עשיר בתורה ומצוות ,ועד
גם – עשירות בגשמיות ,בכדי שיוכל לקיים
תורה ומצוות במנוחת הנפש ומנוחת הגוף
 . .ויוכל להרבות בנתינת הצדקה וקיום
המצוות בהידור ,והידור לפנים מהידור
וכו' ,ובכלל – לנצל את העשירות ("זהב
כסף ונחושת וגו'") כדי לעשות מביתו
הפרטי משכן ומקדש לה' (ושכנתי בתוכם
בתוך כל א' וא'...
(משיחות שבת פרשת תרומה ה'תשנ"ב  -מוגה)

(התוועדויות ה'תשמ"ז ב ,עמ' )549

ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

להשתדל להיות עשיר

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים
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חסידים
שיח
אגרות מלך

יהושע וייס

ובנה מקדש במקומו
את מצוות בניין מקדש למדים מהנאמר בפרשתנו" :ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם" .המדרש מבאר פסוק זה' :בכל מקום שנאמר לי אינו
זז לעולם ,לא בעולם הזה ולא לעולם הבא .במקדש :ועשו לי מקדש'.
מסביר הרבי ה'צמח צדק' (הרבי השלישי של חב"ד) :העניין שאינו
זז בעולם הזה ,הוא מתוך הכתוב בספר יחזקאל" :ואהי להם למקדש
מעט בארצות אשר באו שם" ,שם מסבירה הגמרא שגם בחוץ לארץ,
באותו זמן ומקום ,ישנו מקדש מעט ,מעין ובדוגמת המקדש הגדול
שבירושלים .מקדש שהוא שני לאותו בית מקדש .רבי יצחק אמר על
כך 'אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל' ,ואילו רבי אלעזר אומר:
'זה בית רבינו שבבבל' .הם גם משלימים אחד את דברי השני  -כל
בתי הכנסיות והמדרשות נקראים מקדש מעט ,אך שלימות עניין מקדש
מעט נמצא דווקא בבית רבינו ,בו נמצאת השכינה.
הדבר תואם לדברי חז"ל' :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש-
ברוך-הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ,בזמן שבית המקדש
היה קיים היתה הלכה יוצאת מלשכת הגזית ,שם שרויה שכינה אצל
הסנהדרין' ,ועכשיו שחרב בית המקדש אותן ארבע אמות של הלכה,
שם שרויה השכינה ,היא בבית של נשיא הדור שממנו הוא מנהיג את
עם ישראל ומשם יוצאת תורה והוראה לאנשי הדור.
מכיוון ששם השראת שכינה ,ששם נסע הקב"ה לגלות יחד עם בני
ישראל ,משם גם שב הקדוש ברוך הוא יחד עם בני ישראל לירושלים
כמו שכתוב" :ושב ה' אלוקיך את שבותך" ,למדנו מפסוק זה שגם
הקב"ה שב עם בני ישראל מהגלות ,מהמקום ששם יושב עם בני ישראל.

על פתחה של רומי
רומז על כך הרמב"ם בלשונו בהלכות מלך המשיח ,כשכותב על מלך
המשיח 'ובנה מקדש במקומו'  -והרי מה הצורך להודיע שבית המקדש
במקומו? ולמה לא כתב ובנה מקדש בירושלים?
'במקומו' רומז גם על מקום המשיח בזמן הגלות ,לפני שהוא משיח
ודאי .שבהיותו בזמן הגלות שיושב וממתין ומצפה לגאול את בני
ישראל ושכינה עמהן מהגלות ,בונה מלך המשיח מקדש מעט שהוא
מעין ודוגמת המקדש שבירושלים ,בתור הכנה למקדש העתיד שייבנה
ע"י הקדוש ברוך הוא  -שיירד ויתגלה תחילה שם ,ומשם ישוב עם
הקדוש ברוך הוא ובני ישראל לירושלים.
בכך שרבינו מלך המשיח ידע לכוון מקומו של מקדש בחוץ-לארץ ,הרי
זה יודיע לכולם היותו משיח ודאי .ועל פי סדר זה כותב הרמב"ם שמלך
המשיח בונה מקדש ,ובסוף כותב סימנים על ידם קובעים מי המלך
המשיח ,בתחילה בחזקת משיח ועד משיח ודאי .ושם כותב" :אם עשה
והצליח ,ובנה מקדש במקומו" שבין פעולותיו בזמן הגלות נכלל גם
בניין מקדש מעט העיקרי ,בתור הכנה והתחלת התגלות מקדש העתיד.
בדורנו הרבי שליט"א מלך המשיח יושב על 'פתחה של רומי' שהיא
ארה"ב ,והתקיימו בו כל סימני משיח  -ניצח את האומות  -מה
שמתבטא בחופשיות בה נתונים היהודים ,ובנה מקדש במקומו ,הרי
הוא משיח ודאי .ומשם יבוא עם מקדש העתיד שיירד ב 770-יחד עם
השכינה וכל בני ישראל אל ירושלים ,שם ירד מקדש העתיד משמים,
וגם אותו יבנה מלך המשיח ,על-ידי שיעמיד את שערי בית המקדש
שטבעו בארץ ,ויקבץ כל נדחי ישראל ,וישמחנו בבית עליו נאמר" :כי
ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".

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

ג' פרקים ליום
הל' כלים .פרק כא-כג.
פרק כד-כו.
פרק כז-כח .הל' מקוואות ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא .ספר נזיקין .הל' נזקי ממון .פרק א-ב.

ג'  -ט' אדר א'
פרק אחד ליום
הל' מחוסרי כפרה .פרק ד.
פרק ה.
הל' תמורה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
הל' טומאת מת .פרק א.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

לעשות מה שצריך
הוא התפרץ לכביש בלי לחשוב פעמיים .לא
חושב שגם בשעה ארבע בלילה יש רכבים
שנוסעים במהירות .את מה שקרה אחר כך
הוא לא ישכח לעולם.
טל ראה אור גדול מתקרב אליו מצד שמאל.
עוד לפני שהספיק להסתובב כבר פגע בו
הרכב פגיעה ישירה .הוא התעופף לאורך
שלוש מכוניות שחנו בצידי הכביש ,ולבסוף
נחת על הכביש בעוצמה רבה...
מהרכב יצא נהג אפרו-אמריקני וניגש
אליו בצעקות רמות" :למה עשית את זה?!
תזוז מכאן עכשיו ,שלא ידרסו אותך!" .טל
במחשבתו ניסה להבין מה מתכוון הנהג .איך
ידרסו אותו כאן? הוא שוכב בכביש צר ואין
לאף אחד אפשרות לעקוף את הרכב הפוגע.
לקח לו כמה שניות להבין שהנהג מתכוון על
עצמו ,שבאם טל יישאר במרכז הכביש  -הוא
'פשוט' ידרוס אותו וימשיך בנסיעה...
"אני לא יכול לזוז מכאן!" ,אמר טל בסערה
לנהג .זה האחרון תפס את טל והחל לגרור
אותו בלי הרבה רחמים לצידי הכביש .רגע
לפני שעזב ,פנה אליו טל בתחינה" :אנא הזמן
לי כוחות הצלה! אני לא יכול לזוז מפה!".
הנהג ,התעלם מהבקשה ולא נראה היה כמי
שהדברים נוגעים אליו .הוא הסתובב ופנה מיד
לעלות לרכבו ולהסתלק מן המקום...
ארבע בלילה .אין נפש חיה ברחובות .קור
ניו-יורקי עז של מינוס שש מעלות .טל
שסקין ,בחור חב''די בעל תשובה ,שוכב על
כביש השירות ביציאה מבניין הפנימייה של
הבחורים ,מול  ,770בית מדרשו המפורסם של
הרבי שליט''א מליובאוויטש מלך המשיח .הוא
מבין שאם יישאר בחוץ בקור העז ,הוא עלול
לקפוא למוות ...המחשבה היחידה שעברה
לו בראש הייתה "אם אני שייך לרבי שליט"א
מלך המשיח אני צריך לדעת שזה לטובה"
עם כח הרצון העז להמשיך לחיות ,אוסף
טל את שארית כוחותיו ומתרומם מהכביש
הקפוא .הוא מצליח לגרור את רגליו חזרה
לחדרו בפנימייה ,שם הוא קורס אל הרצפה
ומעיר את חבריו לחדר .סוף סוף הוזעקו כוחות
ההצלה וטל נלקח לטיפול בבית הרפואה ,שם
התגלה כי הוא סובל משלוש חוליות שזזו
ממקומם בעמוד השדרה – מה שאומר שיהיה
עליו לעבור שיקום ארוך ומתיש עד שיוכל
לחזור ללכת על רגליו ,אם בכלל.
בבוקר הגיע לבית הרפואה אחד מחבריו
כשבידו כרך של אגרות קודש .טל פנה
במחשבתו לרבי שליט''א מלך המשיח וביקש
ברכה לרפואה שלמה .הוא ציפה לקבל
תשובה ברורה של ברכה לרפואה קרובה,

טל שסקין

מהרכב יצא נהג
אפרו-אמריקני וניגש
אליו בצעקות רמות:
"למה עשית את זה?!
תזוז מכאן עכשיו,
שלא ידרסו אותך!".
טל במחשבתו ניסה
להבין מה מתכוון
הנהג
אבל במכתב שקיבל לא הייתה מילה אחת על
רפואה שלמה .היה זה מכתב ארוך אודות כך
שמוטל עליו כעת ...לחזור בתשובה!
טל לקח את דברי הרבי שליט''א מלך המשיח
כפשוטם .הוא פתח ספר תניא והחל ללמוד
עם חברו את אגרת התשובה לאדמו"ר הזקן,
במטרה ללמוד ולקיים.
תוך כדי הלימוד החל טל להרגיש חוסר נוחות
בשכיבתו על המיטה .בטבעיות הוא ניסה
לשפר תנוחה כשלפתע נדהם לגלות שהוא
התיישב בכוחות עצמו על המיטה! לאחר עוד
זמן ממושך של לימוד ,ביקש טל מחברו לקרב
אליו את ההליכון שעמד בפינת החדר ,והנה
הוא מצליח לקום וללכת עם ההליכון...
בצהריים הגיעו שני מומחי פיזיותרפיה לראות
מה אפשר לעשות עם הבחור שנפגע בתאונה.
הם לא האמינו למראה עיניהם כשראו את טל
הולך בעזרת הליכון...
למחרת כבר שוחרר טל מבית הרפואה .הוא
טס לארץ למנוחה בבית .שבוע לאחר מכן
הוא כבר נסע לישיבת חב''ד ברמת אביב
ובמשך חודש וחצי התקשה לעמוד על רגליו
והמשיך ללמוד תורה בעיקר מהמיטה .היום,
כשנה לאחר התאונה ,הוא הולך על רגליו
כאחד האדם.
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אין כלל צורך בראיות והוכחות
וכמו-כן ישנו המבצע של אי-נתינת אף שעל מארץ הקודש ,שכעת אין
כלל צורך בראיות והוכחות עד כמה מסירת שטחים נוגעת לקיומם של
יהודי ארץ ישראל .וכן המבצע של "שלימות העם" ביטול החוק האומלל
של מיהו יהודי!
(משיחת מוצאי שבת-פרשת משפטים ה'תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

לראות גאולה – גם בטיולים ובהפקת אירועים
כאשר אדם שקוע בנושא מסוים ,כל דבר שהוא יראה או
ישמע יתקשר אצלו מיד לנושא בו הוא עוסק כעת .את
הכלל הזה מתווה הרבי שליט"א מלך המשיח ,וגם מביא
לכך דוגמא אקטואלית :באופן טבעי כל יהודי מחכה
לגאולה האמיתית והשלמה ,מתפלל לבואה ,ומצפה לרגע
בו יזכה לחזות בה .לכן בכל דבר אותו יראה או ישמע,
ימצא את הקשר לגאולה.

'להחיות' את התקופה

עמית רונן (משמאל) באחת מההפקות הייחודיות

את הכלל האמור מיישם היטב עמית רונן מכפר חיים,
העומד בראש חברת 'רונן שירותי קייט ותיירות' ועוסק
בארגון טיולים והפקת אירועים .הוא ניחן בכישורים
רבים ,כאשר המובהק שבהם היא החשיבה היצירתית
'מחוץ לקופסה'.

את כישוריו מנצל עמית רונן
להפקת אירועים וטיולים
עם משמעות ,כאשר בין לבין
מתגלגלים מופתים כתוצאה
מהפנייה לרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות האגרות
קודש ,וקהלים גדולים
מתחברים לגאולה

היכולת הזו מביאה רבים לפנות אליו ,כאשר ברור כי
אירוע שייצא מתחת ידיו ,לא ידמה לשום דבר מוכר
כזה או אחר" .אנחנו למעשה יודעים 'להחיות' תקופות
ואירועים במגוון אמצעים כמו שחקנים ,נגנים ,תפאורה,
אוכל מתאים ועוד ,במיקום המתאים לתוכן של האירוע",
הוא מסביר ,וגם מתווה את כללי הבסיס" :בכל טיול או
אירוע ,אם אנחנו לא מחדירים את המסרים של יהדות
ושליחות ,לא עשינו כלום".
"היכולות שלנו חושפות אותנו לקהלים עצומים שאחרים
לא יכולים להגיע אליהם .כך אנחנו עובדים בהפקת
טיולים יחד עם ארגונים גדולים כמו נעמת (תנועת הנשים
הגדולה בישראל) ,ההסתדרות ,ועוד .לקחתי אותם לסיור
שבניתי סביב דמותו של הרמב"ם ,כאשר למעשה מהרגע
שאנחנו עולים לאוטובוס כל מה שאנחנו מדברים זה
חסידות" ,הוא מספר.

קבוצות מבני ברק וירושלים .מכל המגזרים ,אנשים
נדהמים ממה שהם מגלים במהלך הטיול ,והכי חשוב –
יוצאים עם ערך מוסף של תוכן חסידי גאולתי.

כך ניצלה המשפחה
כאשר שואלים אותו על הכתיבה לרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות האגרות קודש ,הוא משיב "בוודאי,
זה בכל מקום"! הוא משתף בסיפור אחד מתוך רבים:

הקהל שלו מגוון ,וכמו שהוא מוביל קבוצות מתל אביב
והרצליה ,באים להתארח אצלו בסיורים מקומיים גם

עצה והדרכה

לדבר בשפה המתאימה
כאמור ,אצל יהודי כל דבר אוטומטית מתקשר לגאולה.
לא מזמן הוא הפיק חוויה של צפיה בכוכבים בממשית
שבנגב ,מתוך חיבור למצוות קידוש החודש ,והעניק
למבקרים את ההרגשה שהנה כעת מבחינים בירח החדש
וממהרים לירושלים להעיד על כך בפני בית הדין הגדול,
כפי שמסופר במשנה .הרבי שליט"א מלך המשיח אומר
כי היום כל עניני הגאולה כבר מתקבלים בעולם ,ואכן
עמית רואה את זה מהכיוון שלו" .האם היום אנשים
מקבלים זאת בקלות יותר מאשר בעבר? בהחלט .חד
משמעית" ,הוא אומר.
"אנשים מדברים בשפות שונות .השיח בקבוצה של
רופאים יכלול מושגים רפואיים רבים ,ואדם מבחוץ לא
בהכרח יבין את השיחה .כך גם לגבי אנשים שאינם
מגיעים מרקע תורני ,יש להם שפה אחרת .אני יודע
לדבר איתם בשפה שלהם ולהכניס את התוכן במילים
המתאימות .המעשה הוא העיקר ,וברוך השם רואים
תוצאות כאשר יהודים מתחברים לכך .כל חיבור כזה
מביא אותנו לגאולה האמיתית והשלמה ,ולקבל את פני
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
שרק יכול ,וזכות הרבים תלוי בו.

תקנת אמירת תהלים אחר התפילה
כותב אודות התקנה של אמירת תהלים לאחר התפילה ,מדוע
לא יאמרו לפני התפילה.
אלו הן שתי תקנות נפרדות ושתי סגולות וענינים שונים- ,
אמירת תהלים לפני התפילה היא הכנה לתפילה ,ושייך לתקון
חצות ,ואמירת תהלים לאחר התפילה ,היא חתימת התפילה
והתחלה של סדר היום שבא לאחר התפילה ,ותקנת אמירת
תהלים לאחר התפילה ,דוקא  -זהו עוד מקדמונים ,ובדורנו
נתקן מחדש ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,
וכמבואר בהרבה ממכתביו ובפרט בקובץ מכתבים חוברת
תהלים .וכן נדפס גס בתהלים אהל יוסף יצחק ,שמשם מובן
גם גודל הענין ,ולכן כל-אחד-ואחד שרק יכול לעשות בזה ,הרי
זו זכות וחוב קדוש שלו לפעול להנהיג את התקנה בכל מקום

נא לשמור על קדושת הגליון

"היינו במסע לקברי צדיקים באוקראינה ,וכאשר ישבנו
בעיירה האדיטש בביקור בציון של האדמו"ר הזקן ,רבי
שניאור זלמן בעל התניא ,ניגש אליי אחד המשתתפים
בטיול והחל לשפוך את ליבו .הסתבר שהוא נמצא במצב
משפחתי מורכב ,ולמעשה יצא לטיול הזה כדי לקבל
הכרעה בהתלבטות האם להתגרש או שלא ...אמרתי לו
כי תשובות לשאלות כאלה ניתן לקבל רק דרך האגרות
קודש ,ואכן במקום הוא קיבל מענה מדהים שהשפיע
עליו עמוקות ולמעשה הציל את המשפחה".

(אגרות קודש חלק יד עמ' סא  -תרגום)

קודם כל ללמוד
...לאחר בחינת כל הטעמים שהנך כותב ,שבשנה זו תתמסר
לגמרי ללימודי קדש ,וללומדם בהתמדה ושקידה ,והנני מקוה
שבהשתדלות תמצא חברותא מתאים ,ומובן מאליו שאינני
מתכוין לטובתו של אי-מי ,אלא זהו לטובתך ,וכאשר תלמד
שנה זו בשקידה הנכונה ,אזי בסוף השנה יהי' אפשר להתדבר
בשאלות שהנך נוגע בהן בסיום מכתבך ,ומובן מאליו שאין כל
יסוד לדאוג אודות החושים שלך ושהלימוד הוא זר וכו' וכו'...
(אגרות קודש חלק יד עמ' צב  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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