שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת צו
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ט"ו אדר-ב' ,שושן פורים ,ה'תשפ"ב ()18.3.22

שמירה ,הגנה והצלה
לכל יהודי

הרבי שליט"א מלך המשיח ,מעניק לדורנו את המתנה הנפלאה  -הקפדה על 'עשרת המבצעים' אותן מצוות
נבחרות ,אשר בכוחן להגן ,לשמור ולהציל כל יהודי ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה
מאז היותנו לעם ,יצר הקדוש ברוך הוא את דמות המנהיג
המוליך את העם כולו .החל ממשה רבינו שהוציא את בני
ישראל ממצרים ,כשהוא מביא אותם לקבלת התורה בהר
סיני ,עבור דרך מרדכי היהודי,
אשר הודות להשפעתו על העם
הם שבו בתשובה וניצלו מגזירת
המן ,ועד לדורות האחרונים
כאשר דמותם של רבותינו
נשיאינו עומדים כנגד שונאי
ישראל מחד ומעניקים ברכות
ועידודים לעם ישראל מאידך.

אחרת ,כי קיום מצוות אלו על ידי כל יהודי  -נוגע יותר לכל
יהודי בפרט ולכל עם ישראל בכלל.

ברשימת מצוות מיוחדות אלו נמנות :מבצע חינוך  -לדאוג
שכל ילד יהודי יקבל חינוך
כשר; מבצע אהבת ישראל -
שתי מצוות אלו הם היסוד
לכל המבצעים; מבצע תורה
 השתתפות קבועה בשיעוריםתורניים; מבצע תפילין  -כל אדם
מגיל בר מצווה יניח תפילין בכל
יום חול; מבצע מזוזה  -לוודא כי
זכה דורנו לאור הגדול  -הרבי
בכל פתח בבית מותקנת מזוזה
שליט"א מלך המשיח הרועה
כשרה; מבצע צדקה  -נתינת
הנאמן הדואג לכל יהודי באשר
מטבע בכל יום חול; מבצע בית
הוא .רבים נחשפו לדאגתם
מלא ספרים  -לרכוש ספרי קודש
פורים ,תפילין וגאולה
המיוחדת של שליחיו באוקראינה
לכל בית; מבצע כשרות האכילה-
תושב העיר בית שמש מניח תפילין בדוכן
ובמדינות הסמוכות ,כאשר הם
פורים .אמרו חז"ל(" :וששון) ויקר  -אלו תפילין" ושתיה  -כולל הקפדה כל כללי
דואגים באופן אישי ליהודים (וגם
הכשרות בתוך הבית ומחוצה לו;
לאינם יהודים) ומחלצים רבבות
ומבצע טהרת המשפחה  -לימוד
מאזורי הקרבות ,תוך טיפול בכל צרכיהם.
וידיעת ההלכות הנוגעות לכך.

עשרת המבצעים

שמירה לכל יהודי

כחלק מדאגתו לכל יהודי ,ייסד הרבי שליט"א מלך המשיח
את 'עשרת המבצעים' .מצוות עיקריות אותן חשוב לקיימן
וכאלו אשר יעוררו כל אחד לקיום מצוות מעשיות נוספות
באופן של "מצווה גוררת מצווה".

על כוח מצוות אלו בשמירה ,הגנה והצלה על עם ישראל,
ניתן ללמוד ממה שאמר 'הצדיק מרעננה' הרב יצחק
הוברמן כי בשנת תשל"ד היתה צריכה להתחולל שפיכות
דמים גדולה בארץ הקודש .כאשר חלפה השנה ולא אירע
מאומה ,שאלו אותו כיצד הוא מסביר את הדבר ,הוא השיב
כי אכן לפי מה שראה שנה זו הייתה אמורה להיות שנה
קשה ביותר לעם ישראל ,אך בזכות ה'מבצעים' של הרבי
שליט"א מלך המשיח שהוכרזו במשך השנה – התבטלה
הגזירה ,ושפיכות הדמים 'עברה' לקפריסין ,שם התחוללה
מלחמה עזה בעקבות פלישת הצבא הטורקי.

ואכן לאורך השנים נוכחו לראות כולם ,כיצד אפילו קיום
מצווה אחת ,כמו הנחת תפילין אי שם בדוכן ,גוררת
בעקבותיה מצוות נוספות לחיי תורה ומצוות ,או בית אשר
בו הדליקה הבת נרות שבת ,הפך בהדרגה לכזה אשר בו
שומרים על קדושת השבת ושאר המצוות.
מבצעים אלו נבחרו בקפידה על ידי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בהיותם "מצוות
כלליות" שאותם יש לקיים
בהידור רב יותר ובזריזות
גדולה יותר מאשר כל מצוה

קיום הוראותיו של נשיא הדור  -הרבי שליט"א מלך המשיח,
יש בכוחן להגן על כל יהודי ,תפקידנו הוא להעביר את
המסר לידידנו ולסביבתנו ובכך לזרז את התגלותו לעין כל
בקרוב ממש ,בגאולה האמיתית והשלימה.

חדשות טובות
הגאולה -לחודש אדר
עיתון הגאולה מס'  50יצא לאור לרגל
חודש אדר וחג הפורים .בעיתון כתבות
על מהותו של החג לאור הגאולה ,סקירה
חדשותית ופרשנות על המהלכים במאבק
בין רוסיה לאוקראינה ושלל ידיעות נוספות,
לעיתון מצורף מוסף 'עולם חדש' המביא
ריאיון מקיף עם הזמרים אבי פיאמנטה
וברק גרוסברג לצד סיפור נס פורים בדורנו
ומדורים אישיים נוספים .להזמנות :טלפון
( 054-3986-770בשעות  )12:00-17:30או
בוואצפ .053-4895-082

מרבים בשמחה
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח
להרבות בשמחה ובמיוחד בשנה זו ,בה
שישים ימי חודשי אדר ,ממשיכים בריכוזי
חב"ד ובישיבות ריקודי השמחה גם לאחר
חג הפורים ,ובהוספה.

עת רצו"ן בירושלים
תחת הכותרת עת רצו"ן (רתימת צעירים
ונוער) ,יוצאת ישיבת 'המלך המשיח חב"ד
ירושלים' לקמפיין שמטרתו הרחבת הישיבה
וכניסה למבנה נוסף לשימוש תלמידים
נוספים הצפויים להכנס וללמוד בישיבה
הממוקמת בלב איזור הבילוי בעיר .לפרטים
נוספים באתר ההתרמה שנפתח השבוע:
n.matching.click/mazhilim

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

הטעות שכמעט איפשרה את תכניתו של המן
את פורים אנו חוגגים לזכר ההצלה של עם ישראל
מגזירת המן הרשע ,גזירה שהעמידה את עתידו של עם
ישראל כולו בסכנה מוחשית יותר מתמיד.

למצוא חן בעיניו ולתלות בו את יהבם ,הרי שהתוצאה
הטבעית לכך הייתה הסרת השמירה של 'הרועה' ,זה
הקדוש ברוך הוא ,ופתיחת האפשרות עבור ה'זאבים'
לבוא ולפגוע (חלילה) בעם ישראל.

דבר ברור הוא שלכל דבר שקורה בעולם יש גורם פנימי
המסובב את הדברים ,וכך גם בנוגע לגזירת המן  -ברור
הוא שמלבד השנאה העזה שהניעה את המן לפגוע
ביהודים ,עמדה מאחורי הסיפור גם סיבה רוחנית
שבגללה הגיעה הגזירה .הגמרא אכן מספרת כי תלמידיו
של רבי שמעון בר יוחאי שאלוהו מהי הסיבה הרוחנית
לכך ,ותשובתו הייתה "מפני שנהנו מסעודתו של אותו
רשע".

ברכת ה' היא תעשיר

נאמר במדרש כי עם ישראל
נמשל לכבשה הנתונה
בסכנה ,כששבעים זאבים
רוצים לטורפה ,ורק הודות
לשמירה של הרועה ,הכבשה
אינה נטרפת על ידי הזאבים

עונש לא מידתי
סיפור זה מעורר אצל רבים ממפרשי התלמוד שאלה
קשה :הייתכן שהמחיר להשתתפות בסעודת אחשוורוש
תהיה גזירת שמד וכליון?! אפילו אם היה זה חטא חמור
ביותר  -מדוע נענשו בגינו אפילו הילדים הקטנים?
יש המנסים לבאר ולהסביר שסעודת אחשוורוש לא
הייתה עוד סעודה רגילה ,אלא סעודה שבה הוא חגג את
ביטול בית המקדש ,ולכן השתתפות היהודים בסעודה
נחשבת להם כאילו נהנו מחורבן בית המקדש ועל כך בא
העונש הקשה .אבל גם לפי הסבר זה השאלה במקומה
עומדת :האם המעשה החמור מצדיק את העונש של שמד
עבורם ועבור ילדיהם?
ההסבר לכל זה הוא :נאמר במדרש כי עם ישראל נמשל
לכבשה הנתונה בסכנה ,כאשר שבעים זאבים סובבים
אותה ורוצים לטורפה ,ורק הודות להגנה והשמירה של
הרועה ,הכבשה אינה נטרפת על ידי הזאבים.

הכבשה והזאבים
אבל מובן ,שכאשר הכבשה אינה סומכת על הרועה והיא
מנסה למצוא חן בעיני הזאבים ,הרי שהרועה עוזב אותה
להסתדר מול הזאבים ולהיכנס למצב של סכנה ממשית.
זהו ההסבר לגזירה של המן הרשע :הגזירה הנוראה
"להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" לא הגיעה
חלילה בתור עונש על החטא של ההשתתפות בסעודת
אחשוורוש ,אלא בתור תוצאה טבעית מההנהגה שלהם.
כאשר עם ישראל הלך לסעודת אחשוורוש מתוך ניסיון

הביטחון המוחלט בה' הוא הקו המנחה בכל מהלך חייו
של יהודי בעולם ,וכשם שהיה אז בפורים ,כך גם כאשר
יהודי טרוד בענייניו האישיים ,עליו להיות סמוך ומאמין
לגמרי בה' שידאג לו ,שכן לולי ברכת ה' לא יועילו כל
הנסיונות שלו.
אך מצד שני ,רצונו של ה' הוא שהברכה תרד למטה
ותתלבש בכלי הטבע הרגילים ,ולכן מוטל על היהודי
להכין את הכלי הגשמי שיקלוט את הברכה על ידי
פעולות ממשיות.
זאת אומרת :יחד עם כך שעליו לעבוד ולהשתדל כדי
להשיג את מבוקשו ,אין לו מה לדאוג ולהעסיק את עצמו
בכך יתר על המידה ,אלא עליו לדעת שכל הפעולות הללו
הן רק כלי שבאמצעותו מקבלים את הברכה.
לפי זה מובן שהעיקר בחיי היהודי זה הנשמה ,הרוצה
לעסוק רק בלימוד התורה וקיום המצוות ,אלא שיחד
עם זה עליו ליצור את המסגרת הגשמית כדי לקבל את
הברכה ,ולספק גם עבור הגוף את צרכיו כמו אכילה
ושתיה וכדומה.
והעיקר הוא שמגאולת פורים זוכים בקרוב ממש לגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ,תיכף ומיד
ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק לא עמוד )170
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ניצוצות של גאולה
צו את אהרון

(ויקרא א ,א)

זה שאמר הכתוב "היטיבה ברצונך את ציון" ואחר כן "אז
תחפוץ זבחי צדק ,עולה וכליל" (תהילים נא) כלומר :אם אין
ישראל מקריבין עולה לפני הקב"ה ,אין ציון וירושלים לפי,
שאינן נבנות אלא בזכות קרבן עולה ,שהיו ישראל מקריבים
לפני הקב"ה.
(תנחומא)

זאת תורת העולה

(צו ו ,ב)

...כלומר אם אין ישראל מקריבין עולה לפני הקב"ה אין ציון
וירושלים נבנות ,לפי שאינן נבנות אלא בזכות קרבן עולה
שהיו ישראל מקריבין לפני הקב"ה ,ומאי שנא קרבן עולה
יותר מן הקרבנות כולן ,מפני שנקרא זבחי צדק( ...צו יד)

גואל ישראל

זאת תורת העולה היא העולה
על מוקדה על המזבח (צו ו ,ב)
על הפסוק "זבחי אלוקים רוח נשברה" נאמר במדרש :רבי
אבא בר יודן בשם רבי יהודה בן רבי סימון אמר :משל למלך,
שהיה מהלך במדבר ובא אוהבו וכבדו בכלכלה של תאנים
וחבית אחת של יין ,אמר לו :זה כיבוד גדול?
אמר לו ,אדוני המלך ,לפי שעה כיבדתיך ,אבל כשאתה נכנס
לתוך פלטין שלך אתה רואה במה אני מכבדך.
כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל "זאת תורת העולה היא
העולה" אמרו לפניו ,רבון העולם לפי שעה הקרבנו לפניך,
אבל לכשתטיב ברצונך את ציון (תהילים נא) תבנה חומות
ירושלים "אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל".
(ויקרא רבה צו)

דוקא משה הוא גואלם של ישראל ,בגאולת
מצרים ,וגואל ראשון הוא גואל אחרון –
כיון שבהיותו בדרגת "תפלה למשה איש
האלקים" יש בכחו להמשיך גאולה – גילוי
כח הבלי גבול – בעולם ,ולגאול את בני
ישראל מכל המיצרים וגבולים ,עד גם
דקליפת ועבודה זרה של מצרים ,ובכח זה
– גם הגאולה האמיתית והשלימה ,ש"כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,לא
רק נסים המלובשים בטבע (אלקים) ,אלא
גם נסים גלויים שלמעלה מדרך הטבע
לגמרי ,ועד נפלאות.
(משיחת שבת פרשת צו ה'תנש"א  -מוגה)

(מדרש רבה)

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:13
18:26

17:28
18:28

17:20
18:28

17:31
18:29

18:48
19:48

הפטרה :כה אמר  -נאום ה' (ירמיה ז ,כא  -ט ,כג)

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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משיחות קודש הרבי שליט״א מלך המשיח

השלוחים ותפקידם
רבים מיהרו להחמיא לפעילות השלוחים שנחשפה במלוא חשיבותה
בפעילותם תחת אש ,באוקראינה ובמדינות הסמוכות .הרבי שליט"א
מלך המשיח ,מציין את מסירותם של השלוחים בכמה שיחות קודש:

בכוחו של נשיא הדור
בימינו אלו נמצאים יהודים גם בחלקי העולם שבדורות שלפני זה
לא דרכה בהם רגלו של יהודי – כמו אמריקה ...ועל דרך זה בנוגע
לאוסטרליה ,שבדורות הקודמים היתה ארץ גזירה ,שאליה הגלו חוטאים
ופושעים ...וברבות הימים נעשתה מקום יישוב על דרך הרגיל...
והנה ,לאחרי שיהודים התיישבו גם במקומות הרחוקים ,בכל קצווי
תבל – הוצרך גם לעסוק בהפצת התורה והיהדות כו' גם במקומות אלו.
ובעניין זה השתדל ביותר כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורנו
(וגם אביו ,כבוד-קדושת אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע) – לשלוח שלוחים
גם למקומות הרחוקים שבהם התיישבו בני ישראל; שלוחים שיעסקו
בהפצת התורה והיהדות ,כולל ובמיוחד על-ידי הקמת מוסדות חינוך,
חדרים וישיבות ,בתי-ספר לנערות וכו' וכו' ,כדי שהיהודים הנמצאים
במקומות אלו יוכלו לחיות חיי יהדות על-פי התורה.
ובאופן כזה קמו כמה וכמה מרכזים של יהדות בכל קצווי תבל ,גם
במדינות הרחוקות ...ומזה מובן שככל שהולך וניתוסף בהתפשטותם
של בני ישראל ברחבי העולם ,הולך וניתוסף בהצורך לעסוק בהפצת
התורה והיהדות במקומות רחוקים – בכוחו ובשליחותו של נשיא דורנו,
שכן ,לולי זאת אין להתיישב במקום שרחוק מחיי יהדות ,כפסק-דין
הרמב"ם ש"צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד
כדי שילמוד ממעשיהם" ,שמזה מובן שצריך לדור במקום של יהודים
שומרי תורה ומצוות כו' ,ורק בכוחו ובשליחותו של נשיא הדור יכולים
וצריכים להתיישב במקום שרחוק מחיי יהדות ,כדי להפיץ שם תורה
ויהדות ,עד שיעשו ממנו מקום של יהדות ,כולל ובמיוחד – הקמת
סניפים של תומכי-תמימים...
(התוועדויות תשמ"ט כרך א עמ'  304ואילך)

השליחות היחידה
...צריך להזכיר ,בראש ובראשונה ,את היסוד ,ולבטא את התפקיד של
השלוחים בדורנו זה בכלל ,ובפרט החידוש שנתוסף במיוחד בזמן
האחרון בעבודת השליחות  -לקבל את פני משיח צדקנו בגאולה
האמיתית והשלימה ...מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות ,שליחות
מיוחדת ,שהיא חודרת את כל ענייני השליחות והיא נעשית ה"שער"
שעל-ידו "עולים" כל ענייני השליחות ..שזהו חידוש כללי ועיקרי ,שאינו
רק פרט (או כלל) בשליחות ,אלא הוא עיקר וענין כללי ביותר ,ועד
שהוא הענין הכי כללי בתורה  -הכנה לביאת המשיח  -שמקיף את כל
הנקודות והפרטים של עבודת השליחות ..הרי העבודה והשליחות עכשיו
היא :להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש ..מזה
מובן ,שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת בנקודה
זו  -להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן בפועל ,כיצד
לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו :קבלת פני משיח צדקנו.
 ..כפי שרואים זאת (כמדובר כמה פעמים) גם בכך ,שבמאורעות העולם
נתקיימו כמה סימנים על הגאולה ,החל מהסימן (בילקוט שמעוני)
ש"הגיע זמן גאולתכם" ,כפי שנראה בזה ש"מלכיות מתגרות זו בזו".
(שיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב)

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

ג' פרקים ליום
הל' שכנים .פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג-יד - .הל' שלוחין ושותפין ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

ט"ו-כ"א אדר ב'
פרק אחד ליום
הל' פרה אדומה .פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
הל' טומאת צרעת .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

מי שומר על השלוחים?
הנושא שתפס השבוע את הכותרות היה כמובן
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח באוקראינה
ובסביבתה שהתגלו במלוא תפארתם ,קידשו
שם שמים ,והעלו על נס את השלוחים ברחבי
העולם המושיטים עזרה גשמית ורוחנית
מלב אוהב ואכפתי לכל אחד .אבל מי דואג
לשלוחים בעצמם? זהו כמובן הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שלא מפקיר את חייליו הטובים
במקום הסכנה ושומר עליהם מכל רע.
* * *

הרב טאלר בהדלקת חנוכיה עם ראש העיר

"הזמן פועל לרעתנו! מוכרחים להחליט
בזריזות!" .מוצאי שבת קודש הראשונה
אלר ,שליח
למלחמה .הרב משה שמואל ַט ֶ
הרבי שליט"א מלך המשיח בברדיצ'וב
שבאוקראינה היה לחוץ .הבוקר נשמעו
לראשונה אזעקות בעירו והדי הפיצוצים
נשמעו ממרחק מחוץ לעיר .השלטונות הודיעו
שהעיר עוברת לשלטון צבאי ומעתה מידי
ערב ,בעשר בלילה ,יחל עוצר בכל העיר
והיוצא מביתו לאחר השעה הזו – דמו בראשו.
הרב טאלר ורעייתו תכננו כבר זמן רב קודם
לכן לנסוע לארץ ישראל מיד לאחר שבת
זו על מנת להשתתף בחתונה משפחתית.
חודש קודם לכן ,כשהחלה לעלות המתיחות
בין המדינות ,כתבה הגברת טאלר לרבי
שליט"א מלך המשיח וביקשה ברכה שאכן
יצליחו להגיע לחתונה לארץ ישראל .במכתב
התשובה שזכתה לקבל באגרות קודש כתב
הרבי שליט"א מלך המשיח שאמו ,הרבנית
חנה ,הגיעה ליעדה בשלום .הגברת טאלר,
שנקראת על שם הרבנית חנה ,ראתה בזה
מסר שיצליחו אכן להגיע לארץ ישראל .אולם
כבר אז החלה לתהות בינה לבין עצמה מדוע
מודגש שההגעה הייתה בשלום? – הימים
הבאים הבהירו היטב למה היתה הכוונה...
אוקראינה החלה להיות מופגזת בידי כוחות
הצבא הרוסי ושדות התעופה שלה הושבתו
כליל .הרב טאלר ורעייתו היו בדילמה קשה:
מצד אחד ,זו סכנה גדולה לצאת לכיוון הגבול.
אזרחים רבים 'זכו' להפצצות בדרכים .אך מצד
שני ,ככל שיישארו בביתם קטנים הסיכויים
להגיע לחתונה ביום רביעי הקרוב...
בצאת השבת ,מיד לאחר הבדלה ,שאל
הרב טאלר את הרבי שליט"א מלך המשיח.
התשובה באגרות קודש היתה" :שמחתי
לשמוע שהתיישבו בבני ברק" .המסר היה
ברור – לצאת לכיוון ארץ ישראל .דקות
ספורות לפני שהתחיל העוצר נפלה ההחלטה:
יוצאים עכשיו! בני הזוג אספו בזריזות מעט
בגדים לעצמם ולילדיהם ,לקחו מעט דברי
מאכל ,ויצאו תוך חמש דקות לדרך .הבית

דקות ספורות לפני
שהתחיל העוצר נפלה
ההחלטה :יוצאים
עכשיו! בני הזוג אספו
בזריזות מעט בגדים
לעצמם ולילדיהם,
לקחו מעט דברי
מאכל ,ויצאו תוך חמש
דקות לדרך
נשאר עם מלוא תכולתו מאחוריהם .אפילו סיר
החמין משבת נשאר בכיור ,ממתין לשטיפה...
הם יצאו לנסיעה לכיוון העיר מעז'יבוז' ,שם
העתירו תפילה בקברו של הצדיק הגדול רבי
ישראל בעל-שם-טוב שלא יאונה להם כל רע.
הלילה עבר ועם בוקר יצאו לכיוון צ'רנוביץ'
ואוז'גרוד ,בהם שוכנים מעברי גבול למדינות
סמוכות .כעשרים דקות לאחר שיצאו לדרך
עלתה להם המחשבה :הדלק מועט וקשה
להשיג עכשיו דלק במדינה .מאיזה מעבר גבול
כדאי לנסוע כך שיסתדרו עם בעיית הדלק?
הם עצרו בצד הדרך .הרב טאלר התקשר
לאחיו בארץ ישראל וביקש ממנו לשאול
מיד את הרבי שליט"א מלך המשיח .כשפתח
באגרות קודש (כרך ח עמוד ריז) הופיעו מיד
לנגד עיניו המילים" :לא זוהי הדרך"!
אז מהי אם כן הדרך? הרב טאלר נזכר שבכיוון
ההפוך לגמרי שוכן מעבר הגבול עם מולדובה.
הם הסתובבו מיד ,מה שהתברר כדרך הנסיעה
הטובה ביותר – הדרך לגבול ארכה שעתיים
בלבד ,במקום שמונה שעות לגבול באוז'גרוד,
ומעבר הגבול היה חלק ומהיר  -בתוך עשר
דקות  -במקום המתנה מורטת של כעשר
שעות במעברי הגבול האחרים והעמוסים.
ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח התקיימה
במדוייק .הם הגיעו לארץ ישראל בשלום.
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אין להם קשר לארץ ישראל
הגויים הרי יודעים שכל שייכותם של הערבים לארץ ישראל החלה רק
כשהם הגיעו לארץ-ישראל ,שזה היה רק לפני כמה מאות שנים ולא יותר .וכן
הערבים שחיים בסביבות ארץ ישראל  -כמצרים למשל  -אינם המצריים של
פעם; זוהי אומה אחרת וגזע אחר ,ואין להם שום שייכות למצריים המקוריים.
(משיחת שבת-פרשת צו תשל"ו  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ניגונים חסידיים בעיבוד מודרני
שאנשים שמחים עם זה ורוקדים עם זה.

על חודש אדר נאמר במגילת אסתר "והחודש אשר נהפך
להם מיגון לשמחה" ומפסוק זה נלמדה מעלתו הגדולה
של חודש זה ,ובמיוחד במעלת השמחה ,כפי שנפסק
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" .בתקופתנו יש לשמחה
זו ערך נוסף בהיותה ,כדברי הרבי שליט"א מלך המשיח,
הדרך להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

התחלתי לקחת כמה שירים ולמזג בהם את העולמות .לא
ציפיתי לכמות התגובות שהגיעה ,לדוגמא אם אני לוקח
את 'צמאה לך נפשי' ,שהוצאתי לפני  6שנים ,הוא הגיע
למאות אלפי צפיות ,וברוך ה' התקבלו הרבה תגובות
ובקשות להמשיך בכך.

על רקע זה ,מדהים לראות תופעה מיוחדת של זמרים
המבצעים ניגוני חב"ד ומנגישים אותם לציבור הרחב.
ניגוני שמחה הכובשים את הלבבות .אחד מאותם יוצרים
הוא ישי רביבו ,שהסינגל שהפיק בשם "צמאה לך נפשי"
בביצוע קצבי ומקפיץ חצה זה עתה ועבר את ה770,000-
צפיות והשמעות.

בעקבות התניא

ישי רביבו

היו לי שני עולמות שלא
מצאתי את החיבור ביניהם,
והחלטתי להרים את הכפפה
ולעשות מוזיקה חסידית .זה
היה הרקע להוצאת "צמאה"
והשירים הנוספים במסגרת
"הפרויקט החסידי" שזכה
ב"ה להצלחה מרובה

שילוב העולמות
ישי רביבו ( )24מחדרה ,מגדיר את עצמו כמפיק
מוזיקאלי ,אמן ויוצר כבר  8שנים" :התחלתי ליצור
מ"הפרוייקט החסידי" הראשון שהוצאתי לפני  6שנים.
מדובר באלבום המשלב לחנים אליהם נחשפתי בבית
הכנסת ,אותם רציתי לשלב עם מוזיקה מודרנית קצבית.
הרגשתי שהלחנים האלה  -שכל כך נגעו בי  -לא מקבלים
מספיק מקום בעולם המוזיקה המודרנית .אפשר לומר
שהייתי מחובר לשני עולמות וחיפשתי את מקום המפגש
שלהם ,החלטתי להרים את הכפפה ולעשות מוזיקה
חסידית עכשווית .זה היה הרקע להוצאת "צמאה לך
נפשי" והשירים הנוספים במסגרת "הפרוייקט החסידי"
שזכה ב"ה להצלחה מרובה.

תגובות חמות

לעולם המוזיקה הגעתי באופן טבעי .מאז שאני זוכר את
עצמי נמשכתי לזה ,בתור ילד הייתי מנגן שעות ארוכות
בפסנתר ,שומע מלא מוזיקה ,מתרגש וחי סביב זה.
השלב הבא בהתפתחות המוזיקלית האישית שלי ,הייתה
בעקבות אחי שערך והפיק מוזיקה מהמחשב בביתנו,

כאמור ,הרעיון הוא לשלב בין שני העולמות בצורה טובה,
טהורה ואמיתית ,לתת מענה בעיקר לאנשים שמחפשים
את זה ,ואולי אפשר לומר שבעיקר לתת מענה לעצמי.
כשהוצאתי את זה ראיתי שב"ה יש הרבה אנשים שמצפים
לזה ורוצים את זה ,קיבלתי המון תגובות טובות ופידבקים

ישבתי לצידו המון ,ראיתי ,הפנמתי ונדלק לי הניצוץ.

עצה והדרכה

הפרוייקט הראשון יצא לפני מספר שנים באלבום
שנמכר בקרב הידידים שלי .ובימים אלו התחלתי
לחשוף את 'הפרוייקט החסידי' השני בחנויות המוזיקה
הווירטואליות ,יוטיוב ,ספוטיפיי ועוד" .בין השירים שלו,
ניתן למצוא את השיר "תמיד במלחמות" העוסק בדרך
התניא לעבודת ה' .כששואלים אותו מנין המשיכה לעסוק
דווקא בתחום זה ,הוא משיב" :קראתי את ספר התניא,
וזה חולל אצלי שינוי מהותי .זה תפס אותי ,זה באמת נגע
בי ,והחלטתי להוציא על זה שיר .גם החיבור לדרכה של
חב"ד לקירוב הלבבות ואהבת ישראל ,זה משהו שנגע בי,
וזה הרקע להתמקד גם בניגונים אלו .הפרויקט החסידי
מביא הרבה ניגוני חב"ד ,יש משהו בניגונים האלה שהוא
מאוד מיוחד ,לא פגשתי כאלה ניגונים אף פעם ,גם בתור
אמן.
בתקופה הקרובה אמורים לצאת עוד חמישה שירים
מעבר לשניים שנחשפו בשבועיים האחרונים .אני מקווה
להוציא כמה שיותר שירים ולחבר את העולמות האלו
בעזרת ה'".
כאמור לכוח השמחה יש מעלה מיוחדת דווקא בימים אלו,
כגורם המשמעותי המוביל לגאולה האמיתית והשלימה,
אין ספק שפרוייקטים מעין אלו המחברים את הציבור
למוזיקה הנוגעת בנימי הנפש מזרזת את התגלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח  -תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

חובות כספיים בשביל החינוך
ובעצם השאלה  -זו שעה שבה יש לחטוף מה שניתן ובפרט
בעניני חינוך ,ומה שלפעמים זה כרוך בהוצאות שלא רואים
כרגע כיצד יכסו אותן ,הנה בנוגע לכסף סוף כל מוצאים עצה,
גם אם העצה באה אחרי חודשים ,זה רק "לא נעים" להיות בעל
חוב במשך החודשים.

המרה שחורה וגם מלמעלה נותנים ענינים להיות בשמחה,
כידוע לשון הזהר הק' בזה ,וכפי הידוע פתגם כבוד-קדושת
מורי-וחמי אדמו"ר (=הרבי הריי"צ) ,שהליכת החייל בתהלוכה
במארש של נצחון זה עצמו מגדיל וממהר את הנצחון.
על-פי הנ"ל מובן גם ,שבכלל ,בנוגע לילדים ,כל זמן
שהם מוכנים ללמוד יש לנצל את הזמן שלהם בזה במידה
המקסימלית שרק אפשרי ,שכן אם מאיזו סיבה שתהיה הם
מתנתקים מכך ,הרי אחר כך קשה מאוד לפעול את החזרה
ללימודים ,שלא לדבר על כך שזה עוד יהיה בהתמדה ,וקל-
להבין.

מה שאין כן כאשר נוטשים לרגע את החינוך של התלמידים-
ות ,הם הרי לא ממתינים והולכים לכיוון שלא תמיד משמח,
והנני מקוה שאנ"ש יוסיפו בשימת לב בכל הענינים שההשגחה
העליונה נתנה להם לפעול במלבורן בפרט ובאוסטרליה בכלל,
ובעיקר כנ"ל בעניני חינוך,

 ..בברכה להרחבת הפרנסה ולבשר טוב תמיד-כל-הימים
ובשמחה כמנהג ניקולייב ואנשיה מאז.

וכאשר יפעלו בזה בשמחה ,שזה בדרך ממילא ממעט את

(אגרות קודש חלק יד עמ' שלא  -תרגום)
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