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הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת ויקרא  -זכור
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למחות את
עמלק עכשיו

בשבת זו ,נקרא על מצוות מחיית עמלק בה נצטווינו ,אך האם אנו מסוגלים לזהות כיום את העמלק ולמחות
אותו? מתברר שהמשימה כיום ברורה מבעבר וקיומה אפשרי בידי כל אחד
בשבת זו  -הקודמת לחג הפורים  -נוהגים לקרוא בבית
הכנסת ,בנוסף לקריאת פרשת השבוע בתורה ,גם את
פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" ,ועל שם קריאה זו
נקראת השבת שבת זכור ,כאחת
מארבע הפרשות המיוחדות אותן
מוסיפים במהלך חודש אדר.

עזר' חיצונים שלא גילו מה דעתם של בני ישראל .אך בחג
הפורים ,כאשר היתה האפשרות לכל יהודי להנצל בהמרת
דתו ועזיבת היהדות ,וכולם ללא יוצא מן הכלל בחרו
להשאר דבקים בהשם ,ולא זו
בלבד ,אלא הצהירו על כך בגלוי
וחיזקו את אמונתם ,אז היתה
זו קבלת התורה באופן מושלם,
מצידם של העם.

ישנן דעות בהלכה ,וכן מקובל
אצל רוב עם ישראל ,שישנו
חיוב מהתורה לשמוע קריאה
זו ,המזכירה לנו ,מידי שנה ,את
הציווי למחות את עמלק "לא
אך לעומת אמונה טהורה זו,
תשכח" .אך מדוע ענין זה קשור
מגיע עמלק ,עליו נאמר בתורה
דווקא לפורים ,כך שבכל שנה
'אשר קרך בדרך' ,עמלק שהיה
קריאה זו נוהגת דווקא בשבת
הראשון לקום ולהלחם מול עם
שלפני פורים ,ואף בחג הפורים
ישראל ,לאחר צאתם ממצרים,
"וראו כל עמי הארץ"
עצמו אנו קוראים על ענין זה
יואב
הזמר
התפילין,
לדוכן
מפריעים
מול
משול בדברי חז"ל לאותו אחד
בספר התורה .ישנם המסבירים
אליאסי ,גאה ביהדותו ליד הקניון ברמת אביב
שמיהר וקפץ ראשון לתוך
זאת בכך שהמן האגגי ,הלא הוא
אמבטיה רותחת ,ורק לאחר
מזרע אגג מלך עמלק ,ומחייתו
שנכווה בכל גופו גרם למים להתקרר מעט ובכך איפשר
המצווה.
ותליית בניו היתה חלק מקיום
לאחרים לבוא בעקבותיו ,כך היתה פעולתם של העמלקים

לגרש את הספק

שבכל דור ודור
הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר כי הקשר בין שני הענינים,
פורים ומחיית עמלק ,הינו עמוק יותר .על הפסוק המופיע
במגילת אסתר "קיימו וקיבלו היהודים" ,מציינת הגמרא כי
עם ישראל ,קיימו מה שכבר קיבלו עליהם .במהלך העמידה
בנסיון מול הצורר המן ,גילו עם ישראל ,כי הם דבקים
בקב"ה ובתורה ,ואינם מוכנים להמירו חלילה.
מתן תורה התבצע באופן 'כפייתי' משהו ,כפי שמספרים
חז"ל 'כפה עליהם הר כגיגית' ,ותורת החסידות מגלה כי
היתה זו כפיה ,באופן של גילוי אור נעלה ועוצמתי שכזה,
בפניו לא יכלו לעמוד בני ישראל ,ומיהרו לקבל על עצמם
את התורה .עם כל זאת ,לא
היתה זו קבלה מושלמת,
מאחר והדבר התבצע בסופו
של דבר בזכות 'אמצעי

במלחמתם מול האומה שזה עתה יצאה ממצרים וזכתה
לגילויי ניסים מופלאים בעזרת המכות ובים סוף ,שם נפרע
הקב"ה משונאיהם.
בעומקם של הדברים ,עמלק מסמל את הענינים המקררים
את האדם מהחמימות של עבודת ה' .וכפי שידוע שהמילה
עמלק ,עולה בערכה המספרי (גימטריה) למילה ספק .עמלק
זה כל הספקות וצינון ההתלהבות שנופלים על היהודי
בשעה שהוא רוצה לבצע מצווה .תפקידינו ,כהכנה לקראת
חג הפורים ,בו קיבלנו את התורה על עצמנו מחדש ,הוא
לגרש את העמלק ,להלחם בו ולחסלו כליל .וכפי שמסביר
הבעל שם טוב את מאמר המשנה "הקורא את המגילה
למפרע  -לא יצא" שיש להתייחס למסופר במגילה ,לא
כסיפור נחמד מהעבר ,אלא במקרה חי המתרחש לכל אחד
מעם ישראל כיום.
זו הדרך :גירוש כל הספקות ועמידה איתנה בפרסום בשורת
הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח  -הנה זה משיח בא.

חדשות טובות
פורים של גאולה
במוקדי חב"ד נשלמות ההכנות לקראת
פעילות חג הפורים שתכלול קריאת מגילת
אסתר מסביב לשעון במיקומים מרכזיים,
ביקור של פעילים בבתי אבות ,בתי רפואה,
בתי כלא ,ובסיסי צבא כדי לשמח כל יהודי
עם מצוות החג  -מגילה ,משלוח מנות,
מתנות לאביונים ,משתה ושמחה ובשורת
הגאולה .כהוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח.

נצחון בזכות הברכה
קבוצת הכדורסל בני הרצליה זכתה
השבוע בגביע הארצי .השחקנים תולים
את הצלחתם המפתיעה וקטיפת המקום
הראשון בקבלת החלטות טובות עליהם
דיווחו לרבי שליט"א מלך המשיח  -שכללו
פרסום משיח במשחקי הקבוצה ,והוספה
במצוות.

הפגנה למען הגאולה
בשבוע שעבר התקיימה הפגנה לא שגרתית
בכיכר המייסדים בפתח תקווה ,בהשתתפות
עשרות ילדי צבאות השם ,עם שלטים
ודגלים ,בדרישה לגאולה תיכף ומיד! ההפגנה
כללה תפילה לשלומם של יהודי אוקראינה,
לצד דרישה מהקדוש ברוך הוא להביא את
הגאולה .הצעירים הכריזו את  12הפסוקים,
ו"יחי אדוננו" וסיימו בריקודי חודש אדר.

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

בין גאולת מצרים לגאולת פורים
על חג הפורים נאמר שהוא נעלה ומיוחד אפילו יותר
ממתן תורה ,מכיוון שאז היהודים קיבלו על עצמם את
חוקי התורה בשלימות ,וכפי שלומדים זאת מן הפסוקים
במגילת אסתר "קיימו וקיבלו היהודים"" ,וקבל היהודים
את אשר החלו לעשות"  -שבחג הפורים החלו היהודים
לקיים בשלימות את המצוות אשר "החלו לעשות" במתן
תורה.

הפורים והגאולה האמיתית והשלימה:
ההבדל בין הגאולה ממצרים לבין הגאולה השלימה הוא
שהגאולה ממצרים באה על ידי הקדוש ברוך הוא כמו
מתנה מלמעלה ,היא הגיעה בגילוי מלמעלה מצידו ,ללא
התערבות וסיוע מצד עם ישראל .לעומת זאת הגאולה
הנוכחית באה דווקא על ידי ובזכות המעשים הטובים
שלנו לאורך אלפי שנים.

כיצד באמת אפשר לומר שהזמן של גזירת המן היה נעלה
יותר מזמן קבלת התורה בהר סיני? לכאורה ,אין אפילו
מה להשוות בין השיא הרוחני שבו היו שרויים עם ישראל
לפני קבלת התורה ,לעומת המצב הירוד שבו הם היו
בהיותם בפרס ,תחת מלכות אחשוורוש.

כאשר מגיעה שעת משבר,
בדוגמת הגזירה האיומה
שרקם המן  -זהו הזמן
המתאים לבחון האם עם
ישראל קיבל את התורה
באמת וממשיך לדבוק בה

הביאור לכך הוא שהמדד האמיתי לבחון האם עם ישראל
קיבלו על עצמם את התורה והמצוות אינו בשעת מתן
תורה ,כי אז היה גילוי אלוקי ונעלה כל כך עד שאצל עם
ישראל התעוררה אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא ,וממילא
אין שום חידוש בכך שהם הסכימו לקבל את התורה.

עצם הנשמה
דווקא כאשר מגיעה שעת משבר ,בדוגמת הגזירה האיומה
שרקם המן הרשע ,אז הוא הזמן המתאים והנכון לבחון
האם עם ישראל קיבל את התורה באמת והוא ממשיך
לדבוק ולהיות נאמן לדרך התורה.
ההבדל בין הגילוי שהיה במתן תורה ובין חג הפורים
הוא ,שבמתן תורה התגלה הקדוש ברוך הוא אל עם
ישראל על ידי הכוחות הגלויים שלהם ,כמו ההבנה בשכל
והרגש שבלב ,ואילו בפורים הגילוי בא דווקא על ידי הכח
הנסתר שבנפש ,הנקרא "עצם הנשמה".

"עצם הנשמה" היא נקודת היהדות הפנימית החבויה
בתוך כל יהודי ,והיא לא פועלת לפי כללי השכל והנהגות
העולם המקובלות ,אלא היא מתפרצת דווקא בסדר
שלמעלה מהשכל וההיגיון ,ולכן רק איתה אפשר לעמוד
בניסיונות קשים עד כדי מסירות נפש ,כפי שהיה בחג
הפורים .זהו הקשר הנצחי והחזק ביותר של יהודי עם
הקדוש ברוך הוא.

פורים והגאולה

וזהו אותו חילוק שבין מתן תורה וחג הפורים :במתן תורה
עם ישראל קיבל את התורה מלמעלה ,ועוד זאת שהקדוש
ברוך הוא כפה והכריח אותם לקבל את התורה .לעומת
זאת בפורים עם ישראל קיבלו את התורה והמצוות דווקא
מצד עצמם ומרצונם.

מ' של משיח
הקשר שבין פורים והגאולה רמוז גם במצוות החג
שנכתבו במגילת אסתר ,שהם" :מקרא מגילה"" ,משתה
ושמחה"" ,משלוח מנות" ו"מתנות לאביונים" ,המתחילות
כולן באות מ"ם ,שזה מתקשר כמובן עם המשיח ,שמתחיל
גם כן באות מ"ם ,וכידוע ששמו של מלך המשיח הוא
"מנחם" המתחיל ונגמר באות מ"ם.
ויהי רצון שעל ידי קיום המצוות והמעשים הטובים של
עם ישראל ,ובמיוחד מצוות חג הפורים ,תבוא תיכף ומיד
הגאולה האמיתית והשלימה ,ובפרט על ידי ההוספה
בשמחה במהלך כל ימי החודש " -משנכנס אדר מרבים
בשמחה" ובמיוחד בפורים ,ואז – בגאולה תהיה השמחה
בשלימות ,וכל זה מיד ממש.

לפי כל זה אפשר גם להבין את הקשר המיוחד שבין חג

(על פי שיחת שבת פרשת ויקרא ה'תשמ"ט)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ויקרא אל משה

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל
מועד (ויקרא א ,א)

הנהגה נסית בשבת

(ויקרא א ,א)

הקדמת פרשת הקרבנות הוא "ויקרא אל משה" ,שהוא
הנתינת כח על עבודת הקרבנות .וכמו כן הוא בכל דור ודור,
דאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא ,שהם רועי ישראל
שבכל דור ,הנה הם הממשיכים כח על עבודת הקרבנות.
וטעם הדבר הוא  -להיותם ממוצע המחבר ,ממוצע בין הוי'
וביניכם ,שהוא ממוצע המחבר ,עולמות עם אלקות על-ידי
נשמות.

“פירוש ענין קריאה זו היינו הארה והשפעה למשה כדי שעל
ידי זה יוכל לעלות ולבוא אל אוהל מועד" .וענינו בעבודת
כל אחד ואחד מישראל “ -שיש בכל אדם מבחינת משה . .
בחינת דעת שהוא הממשיך בחינת יחוד אור אין סוף ברוך
הוא למטה שיהא שורה ומתגלה בנפש האדם שיהא בבחינת
אוהל מועד ,מלשון ונועדתי  . .אותיות ונודעתי ,דהיינו לידע
את ה' שהוא חיי החיים ואין עוד מלבדו ,על דרך מה שכתוב
"ראו עתה כי אני אני הוא" ,שהגם שמקרא זה נאמר על
לעתיד ,מכל מקום ,כח זה יש בכל נפש מישראל לקשר
מחשבתו בה' בקשר אמיץ וחזק כמו  . .שרואה בעיני בשר",
מעין ודוגמת השלימות דלעתיד לבוא.

אמר רבי יהושוע בן לוי ,אילו היו אומות העולם יודעים מה
אוהל מועד יפה להן היו מקיפין אותו אהליות וקסטריות.

(על-פי ספר השיחות תנש"א ע' )385

(מדרש רבה)

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

(ממאמר 'באתי לגני' תשי"ב)

ויקרא אל משה  . .מאוהל מועד

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:08
18:21

17:23
18:23

17:14
18:23

17:26
18:24

17:40
18:40

הפטרה :כה אמר ה'  -אל ביתו גבעת שאול (שמואל-א טו ,ב  -לא)
שבת זכור :בקריאה זו אומרים פעמיים את המילה 'זכר' ,פעם ראשונה ֶזֵכר (בצירה) ופעם שניה ֶזֶכר (בסגול)

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

(ויקרא א ,א)

להעיר ,שהעבודה דיום השבת היא באופן
של הנהגה נסית לגבי ששת ימי המעשה,
כי ,העבודה דששת ימי המעשה היא בל"ט
מלאכות דעובדין דחול ,הנהגה טבעית ,מה
שאין-כן ביום השבת העבודה היא בעניני
קדושה ,ולא עוד אלא ש"כל מלאכתך
עשויה" ,שגם עניני העולם ("מלאכתך")
מתעלים לקדושה ,ל"מלאכת הארבעים"
("ארבעים מלאכות (חסר אחת)")" ,מלאכת
הצדיקים" (ראה ספר המאמרים עת"ר
עמוד רב .ובכמה מקומות) ,שזהו-ענין
דהנהגה נסית.
(משיחת שבת פרשת ויקרא ה'תנש"א ,הערה )37

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
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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

מלך
מלכות
אגרות
יין

משיחות קודש הרבי שליט״א מלך המשיח

העשירות בשביל מה
אנו יודעים על רבי יהודה הנשיא שהיה מכבד עשירים ,הסיבה לכך היא
מכיון שאלו הם אנשים שהקדוש ברוך הוא מצא אותם ראויים לקבל
את העשירות .כעת צריכים לנצל את העשירות כדי לעזור לאותם אלו
שעולים למדינות הרווחה ובמיוחד לארץ ישראל .משיחת יום ג' פ'
ויקרא ,כ"ו אדר ה'תנש"א למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל:
ויש להוסיף ,שהאמור לעיל שייך במיוחד להנמצאים כאן – יהודים
שנתברכו ע"י הקב"ה בעשירות ,ועד לברכת עשירות באופן שלמעלה
מהטבע.
עובדה זו כשלעצמה מדגישה את הכבוד ("יקר") שראויים אליו –
כמסופר בגמרא ש"רבי מכבד עשירים".
וההסברה בזה – דלכאורה תמוה :רבינו הקדוש ,שסידר כל הלכות
התורה בששה סדרי משנה ,תופס מקום אצלו אם פלוני הוא עשיר או
בינוני וכיוצא בזה?! ובפרט שרבי עצמו עשיר גדול הי' להיותו נשיא
שצריך להיות עשיר ,ועד לעשירות מופלגה של רבי שהיה מבית דוד,
נשיא בן נשיא ,כך ,שגם אביו היה עשיר ,ומלבד העשירות שקיבל מאביו
נוסף אצלו כהנה וכהנה ,ומה ראה לכבד עשירים?! – אלא ,הכבוד
לעשירים הוא מפני שרואים שהקב"ה כיבד אותם בכך שנתן להם
עשירות ,להיותם ראוים לכך!

ועוד ועיקר – שמנצלים העשירות שניתנה להם כדי לסייע לבני ישראל
שבסביבתם ,וגם לאינם-יהודים שבסביבתם ,ביד רחבה ,ומתוך שמחה
וסבר פנים יפות ,ובפרט ביודעם שעל ידי זה לא יחסר אצלם [כלומר:
לא היה מפריע להם גם אם על ידי זה היה נחסר אצלם ,ועל אחת
כמה וכמה ביודעם שלא יחסר אצלם] ,כי בודאי ישלים להם הקב"ה
כמה פעמים ככה ,כמו שכתוב "עשר תעשר"" ,עשר בשביל שתתעשר",
שכאשר יהודי נותן מעשר לצדקה ,נותן לו הקב"ה מידו המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה עשר פעמים ככה.
הנהגה זו למדים מיעקב אבינו ,שנאמר בו "וכל אשר תתן לי עשר
אעשרנו לך" ,וממנו נמשך בירושה לבניו אחריו ,כל אחד ואחת
מישראל ,אנשים נשים וטף – שנוסף על ההנהגה על פי תורת יעקב
ומצוות יעקב ("ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל") והפצתה בכל
מקום ,מנצלים אתם את האפשרויות שנתן הקב"ה לכם ,לנו ,ולכל
בני ישראל ,ביד רחבה ולמעלה ממדידה והגבלה ,לעזור ולסייע לבני
ישראל שבסביבתם ,הן ליחידים ,הן למשפחות ,הן (ועל אחת כמה
נגראגריישן"),
"קא ָ
וכמה) לקהילות (כפי שנקראים בשפת המדינהָ :
ולכלל ישראל.

לסייע לעולים החדשים
וכפי שראו במיוחד לאחרונה שיהודים נענו ביד רחבה ונדיבות לב
ובסבר פנים יפות ,לעזור ולסייע לאחינו ואחיותנו שבאו לאחרונה
מרוסיא (ושאר מדינות כיוצא-בזה) ,חלקם גם לארה"ב ,לאוסטרליא או
לשאר מקומות בחוץ לארץ ,ועל אחת כמה וכמה חלקם הגדול לארצנו
הקדושה ,ובמקומם החדש זקוקים הם לאפשרויות מיוחדות שיוכלו
להסתדר הם ובני ביתם מתוך הרחבה ,הן הרחבה בגשמיות והן הרחבה
ברוחניות ,הרחבת המוח והלב שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות ללא
דאגות ובלבולים כיון ש"כל מלאכתך עשויה" ,ועד שגם הם יוכלו ליתן
צדקה ביד רחבה ,בלי מדידה והגבלה.

יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' מכירה .פרק כה-כז.
פרק כח-ל.
הל' זכיה ומתנה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
הל' שכנים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

יש אישור מהמלך
"אני לא מאמין! זה לא יכול להיות! אתה בטוח
שזה כבר נכנס לתוקף?" .אריה פלג היה נבוך.
הוא חזר וקרא את ההודעה שוב ושוב ,מסרב
להאמין למראה עיניו .אבל ההודעה דווקא
היתה אמיתית" :החל מתאריך ,8/11/2021
כל הנוסעים המבקשים לטוס לארצות הברית,
ידרשו להציג תעודת מתחסן ב 2-מנות,
לפחות  14יום טרם נסיעתם".
אריה לא ידע את נפשו .כבר חודשים
הוא מצפה לנסיעה הזאת לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח .כל כך הרבה זמן
ומאמצים השקיע עבור השגת הויזה לנסיעה.
סוף סוף הצליח להשיג את כל האישורים
הנדרשים וכבר קנה כרטיס טיסה לתחילת
חודש כסלו .וכעת ,בבוקר הטיסה ,הוא מגלה
שיומיים לפני מועד הטיסה ,בד' בכסלו
תשפ"ב ,נכנסה לתוקף הוראה חדשה המונעת
את כניסתו לארצות הברית ,עקב כך שהוא לא
מחוסן ב 2-מנות לנגיף הקורונה.
אריה לא ידע את נפשו .מה יעשה עכשיו?

כמה שנותן ,משלימים לו

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

נפלאות עכשיו

ח'-י"ד אדר ב'
פרק אחד ליום
הל' פרה אדומה .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

מענדי ליפש

באותו בוקר פגש אריה בבית הכנסת באחד
המתפללים הקבועים ,מוטי ריבק" .מוטי" ,הוא
פנה אליו" ,לך יש אמונה חזקה ותמיד אתה
זוכה לקבל תשובות ברורות באגרות קודש.
אולי תבקש עבורי ברכה עכשיו?" ,פנה אריה
בתחינה למוטי.
"בשמחה רבה!" ,אמר מוטי ופנה מיד ליטול
את ידיו ולעשות את ההכנות הרוחניות
הדרושות .הוא התרכז במחשבתו בציור
דמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ושאל
במחשבה את שאלתו של אריה .בידו היה
כרך טז של אגרות קודש .הוא פתח את הספר
והחל לקרוא את התשובה במקום שנפתח:
" . .הודעת רבותינו ז"ל שאפילו פתיחה כחודה
של מחט פותחת פתחו של אולם ,של אולם
דווקא ,שנוסף על גודלו הנה תמיד הוא פתוח,
כי אין לו דלתות לסתימה חס ושלום".
"אריה ,אתה יכול לצאת לדרך ללא חשש!
הרבי שליט"א מלך המשיח כותב ש'אין לו
דלתות לסתימה'  -אין שערים שסגורים כעת
בפניך!" ,אמר מוטי לאריה.
מה הסיכוי של אריה להצליח לנסוע לארצות
הברית מבלי שיש בידו את האישורים
הנדרשים? בדרך הטבע הסיכוי שואף לאפס.
אבל אריה החליט שהוא נוסע לשדה התעופה,
בעיקר בגלל שהתקשה להשלים עם המציאות
שיאלץ ברגע האחרון להפסיד חלום שעל
מימושו כבר טרח כה רבות...
חבריו של אריה שליוו אותו לשדה התעופה,
נשארו להמתין לו מחוץ לשדה  -מעריכים

אריה פלג

מה הסיכוי של אריה
להצליח לנסוע
לארצות הברית
מבלי שיש בידו את
האישורים הנדרשים?
בדרך הטבע הסיכוי
שואף לאפס .אבל
אריה החליט שהוא
נוסע לשדה התעופה
שהוא יצא תיכף בפנים נפולות משדה התעופה
ויצטרך לחזור הביתה .הם כבר תכננו את
מפגש החברים השמח שיארגנו לו לאותו ערב
כדי להפיג במעט את צערו...
"שלום אדוני! אני צריכה אישור שאתה מחוסן
בשתי מנות לנגיף הקורונה" ,אמרה הפקידה
בדלפק הצ'ק-אין" .בוודאי! יש לי גם אישור
מחלים" ,אמר אריה ,תוך שהוא מגיש אישור
מחלים .הפקידה הסתכלה לרגע במסמך ואחר
הפטירה" :כן ,מצויין" ,והמשיכה לטפל בשאר
סידורי הטיסה....
אריה היה מופתע לראות כיצד 'האישור'
מהרבי שליט"א מלך המשיח עובר חלק כל
כך ...אולם עדיין קינן בליבו החשש מפני
הביקורת הבאה ,היותר גורלית – ביקורת
הגבולות בכניסה לארצות הברית...
כשנחת המטוס על אדמת ניו-יורק ,הופנה
אריה בביקורת הגבולות לפקיד דובר עברית.
"בשביל מה הגעת לניו-יורק?" ,שואל הפקיד
את אריה .זה האחרון השיב שבא לבקר אצל
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.
למשמע התשובה צהלו פניו של הפקיד" :אה,
שמעתי עליו ...הוא עושה הרבה ניסים!" ,ותוך
כדי דיבור חתם הפקיד על הדרכון מבלי
לחשוב פעמיים ומבלי לבקש את אישורי
החיסון...
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אלו ששותקים  -אין מה לדבר עליהם
עיקר הבעיה היא ,שאותם נציגים שותקים .מבחינה מסויימת הם הרבה
יותר גרועים מאלו שמדברים בגלוי על רצונם למסור שטחים ,כי איתם
עדיין אפשר לדבר ,אבל עם אלו ששותקים  -אין כלל על מה לדבר.
(משיחת מוצאי שבת-פרשת בשלח ,י"א שבט ,תשל"א  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

הקמפיין של  120שנה
 -בהתאמה אישית עבור מליוני יהודים בישראל".

תביעתו הנוקבת של הרבי שליט"א מלך המשיח "עשו
כל אשר ביכולתכם – ענינים באופן שהם אורות דתוהו,
אבל בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד
ממש" ,אינה נותנת מנוח .דווקא הזמן שחלף והעשיה
המרובה בעקבות ההתעוררות הבלתי פוסקת ,מחזקות
את ההבנה כי אנו קרובים יותר מאי פעם לרגעי השיא
של התגלותו בגאולה האמיתית והשלימה.
וככל שנעשים יותר דברים ,יותר פעולות ,כך הולכים
ומתחדדים המסרים ודרכי העשיה הולכות ונושאות אופי
מדוייק ומכוון יותר.

במהלך הצילומים לקמפיין

לקבוצת פעילים ,ביניהם כמה מתלמידי ישיבת תומכי
תמימים המרכזית ב ,770-עלה רעיון חדש .לפני כשנה
הם דנו באפשרויות השונות ,מה עוד ניתן לעשות בתחום
הפצת בשורת הגאולה ,שעדיין לא עשינו.

התקדמות הטכנולוגיה היא
הזדמנות אדירה עבורנו
להשתמש בכלים החדשים
להבאת הגאולה .בשנים
האחרונות ,פותחו אופציות
המאפשרות לנו להביא את
בשורת הגאולה בדרך הכי
אפקטיבית ועדכנית שיש

מיועד לכולם
יוזמי הקמפיין מספרים בריאיון" :אנחנו יודעים היטב מה
צריך לעשות .הגאולה היא לא פרוייקט פנים-חב"די ,היא
לא אטרקציה קהילתית .ביאת המשיח היא דבר המיועד
לעם ישראל כולו ,ובשביל זה צריך שהעם כולו יהיה
איתנו בעניין.
גיוס מליוני יהודים לאמונה ברבי כמלך המשיח חי וקיים,
הכרחי .הרבי שליט"א מלך המשיח צריך להתגלות בכל
רגע ,ובשביל זה עם ישראל כולו צריך לקבל את מלכותו.
זה נשמע קצת קשה ,לא נראה הכי ריאלי ,אבל בדיוק
בשביל זה הכנו את תכנית העבודה המסודרת .זהו,
מעכשיו  -כל עם ישראל בפנים.

אופציות המאפשרות לנו להביא את בשורת הגאולה
בדרך הכי אפקטיבית ועדכנית שיש.

שנה של השקעה
בתום שנה של עבודה ,אנחנו יוצאים בקמפיין דיגיטל
ענק ומושקע במדיה החברתית .לרגל י"א ניסן  120שנה,
הופקו  12פרסומות טלוויזיוניות מרהיבות ואיכותיות,
שישווקו ברשתות החברתיות ובאתרי החדשות המובילים

התקדמות הטכנולוגיה עשויה להפחיד אותנו ,אבל
היא בעיקר הזדמנות אדירה עבורנו להשתמש בכלים
החדשים להבאת הגאולה .בשנים האחרונות ,פותחו

עצה והדרכה

ממשיכים לשלב הבא
בנוסף להם על ההפקה עצמה עמלו חברת עולם ומלואו,
המתמחה בהפקות מקצועיות ואיכותיות ברחבי העולם,
ומשמשת כיום כמותג בעולם הפקות הוידאו בישראל.
על השיווק ברשתות החברתיות ,באופן המותאם לכל
גולש ,אחראית חברת ארבעים ושתיים .בתכנית עבודה
מסודרת ,יקודמו הפרסומות באופן מאסיבי גם באתרי
החדשות.
כל סרטון שכזה ,יפנה לאתר חדש ,הכולל בתוכו
 12הפקות וידאו חדשות  -מושקעות ורחבות יותר,
המסבירות את המסר שבפרסומת במשך כמה דקות.
באתר הייעודי תינתן האפשרות לחתום על טופס קבלת
המלכות ולקבל החלטות טובות לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה.
לתרומה לקמפיין ,ניתן להכנס ללינק באתר ההתרמה:
www.charidy.com/moshiach/77456

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
פרק ל"ז ,עיין שם.

חשיבות השמירה על בריאות הגוף
הנני שמח לקבל מזמן לזמן ידיעות מהנעשה אתו לשלום
והשם יתברך יעזור שפרישות-השלום ממנו תהיינה טובות לא
רק ברוחניות אלא גם בגשמיות ,כי אצל בני ישראל הולכים
שני הדברים יחד ,כידוע פסק הרמב"ם' ,היות הגוף בריא ושלם
מדרכי השם הוא' ,וכן תורת הבעש"ט על הפסוק' ,כי תראה
חמור וגו' עזוב תעזוב עמו' ,שיש לעבוד את השם יתברך לא
ע"י תעניות וסיגופים אלא יחד עם הגוף ,בכל דרכיך דעהו,
שאם בכל הזמנים צריך להיות כן ,הרי על אחת כמה וכמה
בזמננו ,כאשר ישנם ,יחסית ,מעט מאוד פעילים בעניני תורה
ומצוות ,ולכן כל פעיל בזה מאוד יקר ,מעל ומעבר ,וכל מעשה
יקר יותר ,והרי רואים במוחש כאשר הגוף נחלש מעט ,חסרות
גם בפעולות הנשמה שבאות הרי ע"י הגוף ,כמבואר בתניא

נא לשמור על קדושת הגליון

האנשים שנטלו חלק בהפקה ,מייצגים את המומחים
בתחומם ,כדי למקסם את המבצע .יאיר וייס ,מבכירי
אנשי הפרסום בישראל .מאחוריו מעל  20שנות ותק
כבכיר במשרדי הפרסום המובילים .במשך שנה שלימה
עמל יאיר על הקמפיין הנוכחי והקדיש עשרות שעות של
עבודת מחקר ,כתיבה ,פגישות עם צוות ההיגוי ובניית
תכנית מסודרת  -במאמץ לעמוד במשימה הגדולה:
הכנסת כל תכני בשורת הגאולה והגואל ללא יוצא מן
הכלל ,בהקפדה על שפה ישראלית ובניית תסריט
אטרקטיבי וכובש .הרב משה קורנוויץ ,רב קהילת חב"ד
בשכונת רמת בית שמש ד' ,שימש כמגיה הראשי של
התוכן וכמתכנן התורני של המסרים.

בעצם סבור הייתי שאין צורך להאריך בזה לשכמותו ,אבל
הגיעו אלי שמועות ,שאינו שומר על בריאות הגוף כנדרש
על פי האמור לעיל ,ומקרא מלא דבר הכתוב ונשמרתם מאוד
לנפשתיכם ,הנני בטוח שהעדר ההשגחה הוא מן הסתם בכוונה
טובה ,אבל כנ"ל כל אחד מאתנו בזמן הזה הוא חייל שמוכרח
לציית לפקודות ולהוראות ,ומכיון שהורו לנו שבעקבתא
דמשיחא עיקר העבודה הוא בצדקה ובעשי' (עיין אגרת הקדש
לרבנו הזקן סוף סי' ט) מוכרח לעשות כל התלוי בו ,שיתאפשר
לעשות בזה כמה שיותר ,ולכן ידועה ההוראה לכמה וכמה
ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר רבנו נשיאנו לטעום בבוקר לפני
התפילה ,ולרבים לא רק לטעום סתם אלא מיני מזונות ,כדי
להרגיש חזקים יותר.
(אגרות קודש חלק יד עמ' שכז  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

