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י"ד ניסן חודש הגאולה ה'תשפ"ב ()15.4.22

גואל ראשון הוא
גואל אחרון

נשמתו ותפקידו המיוחד של מנהיג הדור ,שבא לידי ביטוי אצל הגואל הראשון ,משה רבינו ,באים לידי ביטוי
בדורנו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח הדואג לכל אחד מאנשי הדור וגואל את כולם תיכף ומיד ממש.
כל הארץ ,לציון יום הולדתו והעברת מסריו לציבור הרחב,
שבעידן הנוכחי צמא לשמוע על מנהיג האמת ,הדואג לכל
יהודי ,בכל מקום בעולם ,ומגיע לגאול אותנו תיכף ומיד
ממש.

כאשר התורה מתארת את דמותו של משה רבינו ,ביום
הולדתו המאה ועשרים (שהיה גם יום פטירתו) ,כותבת היא
"ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו ,לא כהתה עינו ולא
נס ליחה" .מי שביקש למצוא
דוגמא לתופעה זו ,יכל לראותה
השבוע ,כאשר מאות אלפים
בכל העולם חגגו את יום הולדתו
המאה ועשרים של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,לאריכות ימים
ושנים טובות  -בחיים נצחיים.
כאשר לא נס ליחם של כל אלו
המקושרים עימו ,הממשיכים כל
העת בקיום הוראותיו  -כאילו
ניתנו היום  -ממשיכים בתוקף
רב להאמין בכל מילה מדבריו,
הצעירים עם האופנים האירו את תל אביב
כמו נאמרו היום ממש ובעיקר
שיירת אופניים של צעירים חב"דים ,בי"א ניסן,
לא חדלים לרגע מלאמין ולבטוח
הביא את בשורת הגאולה לאלפי תושבים
בהתגשמות בשורת הגאולה
שנשמעה מפיו בנבואה ברורה:
"הנה זה משיח בא ,וכבר בא!"

נשמתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,מוגדרת בתורת
החסידות "יחידה הכללית" ,כזו
המחוברת לכל יהודי באופן
אישי בדרגת היחידה ,שהיא
עצם נשמתו של כל אחד .משכך,
גם אנו יכולים לפעול ולהוסיף
חיים בו עצמו ,זאת עושים על
ידי ההכרזה "יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד" ,הכרזה ,שתוכנה התבאר
בשיחת ב' ניסן תשמ"ח ,הכרזה
שמשמעותה קבלת מלכותו
ודרישה כלפי שמיא להתגלותו
לעין כל ,תיכף ומיד ממש.

ציפיה מוגברת

תנופה חדשה
מאה ועשרים שנה ,מסמלים שלימות בעבודת האדם .כדור
הזוכה לחיים נצחיים לכולם ,בגאולה האמיתית והשלימה,
בודאי שמענו על האיחול "עד מאה ועשרים" שבמילים
אחרות מבטא את האיחול שתגיע לשלימות הנעלית ביותר
שניתן להשיגה.
יחד עם זאת ,אין ציון יום ההולדת המאה ועשרים של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מבטא חלילה איזו עצירה או
החלשות כל שהיא בפעולתיו ובחייו ,אלא אדרבה ,כמו כל
שלב ,מבטא גם יום הולדת זה ,קפיצת מדריגה ,בכל הנוגע
להשפעתו ובכל הנוגע לפעולות הנעשות על ידינו.
ואכן ,ניתן היה לראות זאת
השבוע ,בשלל הפעולות
הכבירות שכמותן לא נעשו,
בפרסום אדיר שהקיף את

בעמדינו ערב חג החירות ,החג בו ראה עם ישראל בפעם
הראשונה את כוחו של ראש בני ישראל  -משה רבינו,
נשמה כללית ,המגיע לגאול את העם מסבלותיו .זאת
למרות הקשיים מסביב ואפילו תקופה מסויימת בה נעלם
הוא מעין כל ,כשבני ישראל לא יודעים מה קרה לו לאותו
גואל מובטח ,הרי שבסופו של דבר" ,בעצם היום הזה יצאו
כל צבאות ה' מארץ מצרים" ,כן גם היום ,וכנאמר בזוהר
הקדוש אשר "גואל ראשון הוא גואל אחרון" ,עומדים בני
ישראל ,בצפיה דרוכה להתגלותו של הגואל המובטח ,אשר
מנהיג אותנו במשך למעלה משבעים שנה ,ומגלה את דאגתו
האישית שכל יהודי יוכל לקיים את מצוות החג.
כעת ,משאנו נמצאים בחודש עליו הובטחנו "בניסן עתידים
להגאל" ,משהגענו לרגעי השיא של זמן הגאולה ,הרי
מתעצמת שבעתיים ציפיתנו לגאולה האמיתית והשלימה,
תיכף ומיד ממש ,ממש ,ממש.

חדשות טובות
פעילות מוגברת
לרגל י"א ניסן ,הורגשה התעוררות רבתית
בכל הפעולות המתקיימות לקבלת פני
משיח צדקנו  -הרבי שליט"א .פרוייקטים
והפקות רבות ,יצאו לאור כאשר בכולם
מופיע המסר העיקרי ,להכין את העולם
למשימתו הגדולה  -הגאולה האמיתית
והשלימה.

קובץ י"א ניסן
שלל ספרים יצאו לאור לרגל י"א ניסן,
כשביניהם רואה אור ,גם השנה ,הספר "קובץ
י"א ניסן  -מאה ועשרים שנה" ,בהוצאת
קה"ת .הספר מביא מאות פירושים על פרקו
החדש של הרבי שליט"א מלך המשיח ,פרק
קכ"א ,מתוך תורת רבותינו נשיאנו והאריז"ל
על פסוקי הפרק הנאמר מידי יום במהלך
ימי השנה.

כינוסי תורה
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
ינוצלו ימי חול המועד פסח ,ובמיוחד בשנה
זו ,בה ישנם מספר מירבי של ימים ,כדי לקיים
'כינוסי תורה' ,בהם מעיינים מתפלפלים בכל
חלקי התורה .הציבור הרחב מוזמן ליטול
חלק באירועים אלו ,המתקיימים במוקדי
חב"ד לאורך ימי השבוע ובאסרו חג .פרטים
במודעות ובפרסומים המקומיים.

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

החשש שלא קיים בפסח
לקיימה.

בכל חג יש ענינים יחודיים שבהם הוא נבדל מהחגים
האחרים .כך גם לגבי פסח ,בכל שנה .ובמיוחד כאשר
הוא חל ,כבשנה זו ,בשבת ,שאז ניכרת יותר יחודיותו
משאר החגים ,כפי שיוסבר להלן.

וכיון שגם בשבת חלה חובת תקיעת שופר ,לא ייתכן שיהא
צורך לחשוש "שמא יעבירנו" ,שהרי אז יוצא שהקדוש
ברוך הוא קבע בבריאה מצב המחייב מניעה של המצוה
של תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת .ומשום דבר
זה לא ייתכן ,הכרחי לומר שאין לחשוש "שמא יעבירנו".

בגמרא נאמר ,שאין תוקעים בשופר ב"יום טוב של ראש
השנה שחל להיות בשבת" ,כי "הכל חייבין בתקיעת
שופר ואין הכל בקיאין ...גזירה שמא יטלנו בידו ויוליכנו
אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים".
ומסיימת שם הגמרא ואומרת שזהו גם הטעם לכך
שכאשר פורים חל בשבת אין קוראים אז במגילה אלא
דוחים את הקריאה ,וכן בחג הסוכות שחל בשבת שאין
נוטלים לולב.

ומכך שחז"ל בכל זאת עוררו חשש זה ,ותיקנו בגינו
שבראש השנה שחל בשבת לא יתקעו בשופר ,מוכיחה
תורת החסידות ,שבראש השנה שחל בשבת אין צורך
בתקיעת שופר.

לכאורה היה צריך לגזור,
שבפסח שחל בשבת לא
אין אפשרות ליצר הרע
יאכלו מצה ומרור ,לא ישתו
מכך מובן בעניננו ,שלגבי פסח שחל בשבת לא תיקנו
ארבע כוסות ,ולא יאמרו את
חכמים את הגזירה של רבה ,כי הענינים הרוחניים
ה"נמשכים" על ידי אכילת מצה וכדומה אינם "נמשכים"
ההגדה ,ובמיוחד שבקיומם
בשבת מאליהם .וכיון שגם בשבת זקוקים לאכילת מצה
יש הלכות רבות ומפורטות
וכדומה ,הרי זו הוכחה לכך שאין קיים כאן החשש "שמא

שואלים ה"אחרונים" :לפי זה צריך היה לגזור ,לכאורה,
שגם בפסח שחל בשבת לא יאכלו מצה ומרור ,לא ישתו
ארבע כוסות ,ולא יאמרו את ההגדה ,ובמיוחד כאשר
לגבי המצה והמרור ושתיית ארבע הכוסות יש הלכות
רבות ומפורטות ,יותר מאשר בשופר ובמגילה ,ועל-אחת-
כמה-וכמה בלולב ,שאי-הבקיאות בו הוא לגבי "נענועו
או ברכתו"?

יעבירנו."...

אין צורך במצווה

שפע שיורד מעצמו
להבנת הדברים בדרך החסידות ,יש להקדים ולבאר
שאלה המובאת בכמה מאמרי חסידות על כך שאין
תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת :כיצד דחו חז"ל
מצות עשה מדאורייתא מפני החשש "שמא יעבירנו?"...
מכך מוכיחה תורת החסידות שבראש השנה שחל בשבת
אין זקוקים לשופר ,כי השפע הרוחני ש"נמשך" על ידי
תקיעת שופר (לאחר חורבן בית ראשון)" ,נמשך" בשבת
מצד עצמו ,ללא תקיעת שופר.

ולכאורה אין מובן :ההלכה קובעת ,ש"יש כוח ביד חכמים
לעקור דבר מן התורה" ,ומדוע אפוא מתעורר הקושי
"איך דחו" או "איך היה כוח ביד חכמים לעקור"?
ההסבר לכך הוא :הקדוש ברוך הוא מהווה תמיד את
הבריאה מאין ליש ,ותכלית הבריאה היא בשביל ישראל
ובשביל התורה .לפיכך לא ייתכן מצב בבריאה או קביעות
הזמנים אשר יפריע לקיום תורה ומצוות ,כך שהאדם לא
יוכל לקיים מצוה שהוא חייב לקיימה ,למרות שירצה

וזוהי מעלת הפסח ,והמצוות הקשורות בו ,על שאר
המועדים ומצוותיהם ,שבחג זה אין קיים החשש אפילו
לפגיעה בהלכה בשוגג.
ההסבר לכך הוא :חטא בשוגג נובע מהתגברות הנפש
הבהמית ,וכיון שבפסח "לא הספיק להחמיץ"  -אין כלל
אפשרות לחמץ (זה היצר הרע) ,לכן כל ישראל ,אפילו
"הדיוטים וקלי הדעת" ,נמצאים בדרגה שבה "לא יאונה
לצדיק כל און" ,אפילו בענינים שאינם קשורים באכילה.
(על פי לקוטי שיחות חלק ז ,מתורגם עמוד )50

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם

(הגדה של פסח)

...ונשבע להם שכשם שפדה אותנו ממצרים כך הוא יפדה
אותנו מאדום ,ולא עוד אלא שיהיו גדולי המלכות רואין קטן
מישראל ומתאווין לכרע לפניו בשביל השם שכתוב על כל
אחד ואחד...
(מדרש רבה ,בראשית פרשה טו יח)

אני ה' ,אני הוא ולא אחר

במצרים לקו באצבע

(הגדה של פסח)

ר' ישמעאל אומר חמש אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולן
לשם גאולה  . .אצבע שניה לקטנה בה הכה את המצרים,
שנאמר אצבע אלקים היא  . .וכל היד בה עתיד הקב"ה
להשמיד את בני עשו שהם צריו ולהכרית את בני ישמעאל
שהם אויביו שנאמר תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו.
(ילקוט שמעוני ,מיכה פרק ה ,תקנג)

אילו קרע לנו את הים

(הגדה של פסח)

הקב"ה מראה את הנפלאות

(הגדה של פסח)

כי אני אני הוא וגו' ,מה ראה הקב"ה לומר ב' פעמים אני,
אלא אמר הקב"ה אני הוא בעולם הזה ,ואני הוא לעולם
הבא ,אני הוא שגאלתי אתכם ממצרים ,אני הוא שעתיד
לגאול אתכם...

אמר הקב"ה עתיד אני לייבש את הים הגדול לפני גלויות,
שכן כתיב והחרים ה' את לשון ים מצרים וגו' והדריך
בנעלים (ישעיה י"א) ,ועתיד לעשותו שבילים לפניהם ,שכן
כתיב והיה מסילה לשאר עמו...

(פרקי דרבי אליעזר ,פרק לד)

(פסיקתא ,שור או כשב)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:32
19:47

18:48
19:49

18:40
19:49

18:49
19:48

19:17
20:19

הפטרה :ויאמר יהושע  -בכל הארץ (יהושע ג ,ה-ז; ה ,ב-ו א; ו כז)

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

ועל ידי זה מקבלים מדה כנגד מדה וכמה
פעמים ככה מהקב"ה ,ש"אראנו נפלאות"
כפשוטו – הקב"ה בעצמו מראה לו ,באופן
דמראה באצבעו ואומר זה :הנה יש לך
את הנסים והנפלאות שאני ,הקב"ה,
נתתי לך ,כמו "הורים זקנים" שנותנים
ל"בן יחיד שנולד לעת זקנותם" ,מבחי'
עתיקא קדישא ,עד שהקב"ה בעצמו עומד
בהתגלות ,ובמה הוא "עסוק" כביכול (או
בלי כביכול) – עם "אראנו" ,להראות לכל
יהודי "נפלאות" ,שגם מה שקרה עמו עד
עתה הי' "נפלאות" ,ועאכו"כ הנפלאות
שבאים לאחרֿמכן (אחרי ה"אראנו"),
(משיחת י"א ניסן ה'תנש"א  -מוגה)

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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אגרות מלך

מכתב כללי מהרבי שליט"א מלך המשיח

המציאות זועקת :חי וקיים!

זכר ליציאת מצרים
ב"ה ,י"א ניסן ,ה'תשי"ג
ברוקלין ,נ.י.
אל בני ובנות ישראל די בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו
שלום רב וברכה!
ימי חג המצות ,זכר צאתנו מארץ מצרים ,זמן חירותינו ,ממשמשים
ובאים.
ידוע ענין הזכרון והמדמה והמצייר ,אשר פועל הוא בנפש האדם הזוכר
ומדמה רגש ומצב רוח דומה ,פחות או יותר ,למצב רוח בו נמצא ,הוא
או אדם כדוגמתו ,בעת המאורע עצמו .וככל אשר יגדל תוקף כחות
נפשו וממשלתם על הגוף ,הקשור ואסור בזמן ומקום ,כן יתקרב יותר
ויותר מצב נפשו בעת הזכרון  -להמצב בעת המאורע.
ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח ,באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא,
וכדרז"ל "והימים האלה נזכרים ונעשים ,שבהזכר זכרם למטה נעשים
בפועל למעלה" ,ובמילא נשפעים גם למטה ומתעוררים כל הענינים
הקשורים בימים ההם.
וזהו אחד הטעמים שנצטווינו לזכור יציאת מצרים בכל דור ודור ,בכל
יום ויום  -לרבות הלילות ,לראות עצמו כאלו הוא בעצמו יצא היום
ממצרים ,יצא לחירות ונפדה ,כי בכל יום ויום צריכה להיות "יציאת
מצרים"  -יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף ,יציאה לחירות אמתית.
ואיזוהי חירות אמתית ,חירות בכל מיני חירות  -חירות מן השעבוד,
חירות מן היסורים  -שעבוד ויסורים גשמיים ,שעבוד ויסורים רוחניים.
עבודה שעל האדם עצמו לעבדה בכל יום ויום היא  -יציאת מצרים
ברוחניות ,יציאה מהמצרים ומההגבלות של הגוף ונפש הבהמית שלו,
משעבוד יצרו הרע .וכאשר משחרר האדם את עצמו מיצרו הרע -
בעזר הקב"ה ,הבוחר בישראל עמו והוציאם ממצרים מקום הזוהמא,
ועל ידי עסק התורה  -משתחרר על ידי זה משעבוד ויסורים רוחניים
 המלחמה העצומה של היצרים בנפשו  -ומשעבוד ויסורים גשמיים.וכמו שנאמר :אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו' ונתתי שלום
בארץ גו' אני הוי' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
בברכה לחג הפסח כשר ושמח ,ולחירות אמתית במהרה בימינו על ידי
גאולתנו האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
מנחם שניאורסאהן
פחות או יותר :ומתאים להחוזק ועומק הנדרשים בהרגש ומצב רוח הבאים
על ידי הזכרון  -הוא אופן חיוב הזכרון ,אם רק בלב (במחשבה) או גם בפה
ובמעשה - .לכמה דעות בזה מחולק ג"כ חיוב זכרון יציאת מצרים בכל
השנה ,אשר דיו במחשבה ,משא"כ בליל פסח (ראה שאגת ארי' סו"ס יג.
מנחת חנוך מ' כא .שד"ח כללים ז ,יג .ואכ"מ) .ורוח  . .רוח :זהר ח"ב קסב,
ב .תורה אור לח ,ד .אוה"ת [חנוכה] רפו ,א .וכדרז"ל :הרמ"ז בס' תקון
שובבים הובא בספר לב דוד פכ"ט  -והזמן מצד עצמו מסוגל לזה ,וכמו
שהאריך בלב דוד שם .וידועה ג"כ הראי' ממשנה ספ"ג דגטין :בודקין את
היין כו' ובהוצאת סמדר כו' .לראות עצמו  . .ממאסר הגוף :רמב"ם הל'
חמץ ומצה פ"ז ה"ו .תניא פמ"ז .חירות  . .מן היסורים :זהר ח"ב קיד ,א.
עירובין נד ,א .שמ"ר פמ"א ,ז .יציאת מצרים ברוחניות :ראה ד"ה בכל דור
 לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ( -ס' המאמרים  -אידית).בעזר הקב"ה  . .עסק התורה :סוכה נב ,ב .תניא פמ"ו .קדושין ל ,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' טוען ונטען .פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג-טו.
פרק ט .הל' נחלות ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ד  -כ' ניסן
פרק אחד ליום
הל' מטמאי משכב ומושב ט
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
הל' שאר אבות ..פרק א.
פרק ב.

"רבבות חסידי חב"ד שהתאספו כאן הערב
באצטדיון בלומפילד בתל אביב ,מצהירים
ומבהירים בעצם הימצאותם כאן ,שהרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח חי
וקיים ,עכשיו ממש!" .היה זה הרב שמואל
הנדל ,מנהל ארגון מטה משיח ,שהכריז זאת
בהתרגשות בפני עשרות האלפים שגדשו את
איצטדיון בלומפילד ביום חמישי שעבר.
מזה שנים ש'מטה משיח' מארגן מידי שנה
אירוע גדול לחגיגת יום ההולדת של הרבי
שליט"א מלך המשיח .מספר שנים התקיים
האירוע בהיכל הספורט יד אליהו בתל אביב
המכיל כרבבת מקומות ישיבה .בשנת תשס"ז
לא התאפשר לקיים את האירוע ביד אליהו.
על הפרק עמדו שני אפשרויות חלופיות:
'לרדת' לאולם המכיל  6,000מקומות ישיבה,
או 'לעלות' לאיצטדיון בלומפילד ,שהכיל
קרוב ל 16,000-מקומות ישיבה.
ההתלבטות היתה קשה .הן כספית והן
ארגונית ...צוות המארגנים הטיל על הרב הנדל
לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולשאול את
דעתו הקדושה .באסיפת המארגנים אמר הרב
הנדל ,כי אם יקבל תשובה באגרות קודש עם
המילה בלומנפלד ,תהיה זו הכוונה ברורה.
בלב כבד העלה הרב הנדל את השאלה על
הכתב ,התשובה באגרות קודש הכילה מסר
ברור :עלינו ללמוד מנחשון בן עמינדב שקפץ
למים ואז אירעה קריעת ים סוף .כך גם אנו
צריכים להיות פורצי דרך בקדושה ו'לקפוץ
למים' ,גם כשלא נראית הצלחה בדרך הטבע...
באותו ערב צלצל הטלפון בביתו של הרב
הנדל .המזכירה האלקטרונית השמיעה בקול
את ההודעה" .שלום הרב הנדל ,כאן הרב
בלומנפלד מפרו .אשמח שתחזור אלי" .דקות
ספורות אחר כך ,פתח הרב הנדל כרך של
אגרות קודש ,לקרוא כהרגלו מכתב מהרבי
שליט"א מלך המשיח לפני השינה .את עיניו
צדו המילים בראש המכתב" :לכבוד  . .יוסף
ברוך בלומנפלד"! וואו! באחת 'תפס' הרב
הנדל שבתוך דקות ספורות הוא נתקל פעמיים
בשם בלומנפלד! ההכוונה הייתה ברורה...
האירוע אכן נערך בבלומפילד ואלפים נשארו
בחוץ מחוסר מקום .הכוונת הרבי שליט"א
מלך המשיח לא איכזבה ,כמובן.
 15שנים חלפו .בחודש כסלו השנה היה הרב
הנדל ב 770-שבניו יורק .בהתוועדות שם סיפר
את הסיפור המופלא של הכוונת הרבי שליט"א
מלך המשיח לעריכת הכינוס בבלומפילד
ועורר את הקהל להתכונן לעשות פעולות
טובות 'בגדול' ,לרגל יום הולדתו ה 120-של
הרבי שליט"א מלך המשיח .הבחורים שנכחו

הרב שמואל הנדל

בינתיים נערך שיפוץ
בבלומפילד ,כך
שכעת האיצטדיון
הענק מכיל כ30,000-
מקומות ,כמעט
פי שניים מכמות
המושבים בפעם
הקודמת! בכל זאת
הוא החל להרהר בכך
בהתוועדות עוררו אותו חזרה ,שיערוך גם
השנה כינוס ענק בבלומפילד.
הרב הנדל ידע שעריכת כינוס בבלומפילד זה
פרוייקט עצום .בפרט שבינתיים נערך שיפוץ
בבלומפילד ,כך שכעת האיצטדיון הענק מכיל
כ 30,000-מקומות ,כמעט פי שניים מכמות
המושבים בפעם הקודמת! בכל זאת הוא
החל להרהר בכך .מספר ימים לאחר מכן
הוא חזר לארץ .בטרם הלך לישון פתח כרגיל
אגרות קודש .ומה רואות עיניו? "לכבוד יוסף
בלומנפלד"...
למחרת התקיימה פגישה דחופה עם שאר
חברי צוות האירגון של הכינוס" .ראה" ,הם
פתחו" ,בזמן שלא היית בארץ כבר בדקנו
את האפשרויות לעריכת הכינוס השנה .היכל
הספורט יד אליהו כבר תפוס .מה דעתך
שנעשה השנה את האירוע בבלומפילד?",
שאלו בחשש" .הרי הרבי שליט"א מלך המשיח
כתב לי כבר אתמול בלומנפלד!" ,ענה...
בו במקום הוחלט לערוך השנה את האירוע
בבלומפילד .וכמובן ,גם הפעם הרבי שליט"א
מלך המשיח לא איכזב 30,000 .האנשים
שגדשו ביום חמישי שעבר את איצטדיון
בלומפילד ,הוכיחו שוב בעצם הימצאותם
שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים ומחולל
נפלאות היום ממש.
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ליישב יהודים בכל חלקי ארץ ישראל
בנוסף לכך יעשו גם מעשה בפועל ,והוא ,שיישבו יהודים בכל שטחי ארץ
ישראל ,ולאחר מכן יאמרו שזה כבר לאחר מעשה .ואז יהיו ארצות הברית
מאוד מרוצים מכך ,ויאמרו למדינות הערביות שיפסיקו להרעיש על כך
מאחר שזה לא בידיהם ,היות והדבר נעשה כבר.
(משיחת מוצאי שבת-פרשת ויצא ט' כסלו ,תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ניו זילנד ומקסיקו בכיתה אחת
קידס אונליין' .אחד הביטויים לכך הוא בתכנית לימודים
רב שנתית בנושא הגאולה ומלך המשיח לפי המקורות,
חלקה מתבססת על ספרים קיימים וחלקה נכתבה
במיוחד .כך כל תלמיד ותלמידה רוכשים בקיאות ידע רב
בנושא בצורה מסודרת לפי רמות הגיל השונות.

אחד הדברים המיוחדים שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה
הוא שבזמן הגאולה יתרחבו גבולות ארץ ישראל ,והיא
תתפרס אז על פני כל הארצות בעולם .אחד המקומות
בהם חווים דבר כזה בכל יום מחדש הוא בבית הספר
האינטרנטי 'משיח קידס אונליין' ,המשמש כמוסד
לימודים עבור ילדי השלוחים של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,כאלו המתגוררים במדינות מרוחקות בהן לא
קיים מוסד לימודים יהודי.
מאחורי היוזמה ,עומדות כמה מהשליחות בהודו
ובמקסיקו ,שבמשך שנות השליחות חשו את הצורך
בהקמת מסגרת המותאמת לאופי ולצורך של השלוחים
הצעירים .פלאי הטכנולוגיה גויסו כדי להתגבר על
המרחק הגיאוגרפי וליצור כיתה מילדים שגרים במדינות
שונות ,זאת בהתאם לדעתו המפורסמת של הרבי שליט"א
מלך המשיח כי יש לנצל לקדושה כל דבר בבריאה.

"בכלל ,כל תכנית הלימודים מתנהלת על טהרת הקודש,
כלומר בכל הכיתות לומדים רק לימודי קודש לפי
תכנית מסודרת ומותאמת במיוחד ,גם זאת לפי ובהתאם
להוראות המפורסמות והברורות של הרבי שליט"א מלך
המשיח בנושא זה" ,אומר הרב נוטיק.

בלימודים בכיתה הווירטואלית

פלאי הטכנולוגיה גויסו
כדי להתגבר על המרחק
הגיאוגרפי וליצור כיתה
מילדים שגרים במדינות
שונות ,זאת בהתאם לדעתו
המפורסמת של הרבי
שליט"א מלך המשיח כי יש
לנצל לקדושה כל דבר

לימודים מסביב לעולם
מיד לאחר הקמת בית הספר לפני כ 7-שנים ,התבררה
הדרישה הגדולה בקרב השלוחים לפתרון שכזה ,ומאז
בכל שנה מצטרפים למוסד עוד ועוד תלמידים ותלמידות
ממקומות שונים על פני הגלובוס .כיום רשומים כ200-
שלוחים ושליחות צעירים מכל רחבי העולם .למעשה
כיום מדובר על שני מוסדות ,אחד הוא תלמוד תורה
('חדר') לבנים ,והשני הוא בית הספר לבנות.

לומר כי הלימודים במוסד מתנהלים סביב השעון לאורך
כל שעות היממה כמעט".

"כל אחד מהמוסדות פעיל בשתי מערכות מקבילות,
בשל הפרשי השעות בין המדינות" ,מסביר מנהל מוסד
הבנים הרב מנחם מענדל נוטיק" .יש לנו את אזור מזרח
ואת אזור אמריקה  -מערב ,ובכל אזור קיימות כיתות
שונות והלימודים מתנהלים בזמנים אחרים .כאשר אצל
אלו מפציע הבוקר והילדים 'מגיעים' ללימודים ,האחרים
נמצאים בשעות הערב או הלילה ונמים את שנתם .אפשר

תכנית לימודים בנושא הגאולה
בהנהלה שמים דגש מיוחד על יישום דברי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שחינוך הילדים צריך להיות באופן כזה
שכאשר רק יביטו עליהם יראו מיד 'משיח' .זהו המוטו
העיקרי ,ולכן כך גם נקבע שמו של בית הספר – 'משיח

איחר שלא באשמתו...
בית הספר דואג גם לתוכניות שונות עבור שעות הפנאי
של התלמידים .כחלק מתוכניות אלו מתנהל מבצע שינון
בעל פה של משניות וקטעים מספר התניא .גם לצורך
כך רתמה ההנהלה את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים
ביותר ,ובנתה ממשק חדשני אליו כל תלמיד יכול להיכנס
ולראות את התקדמותו האישית והתקדמות חבריו .מדובר
על מערכת שבנויה כמו משחק מחשב ,כאשר לאחר כל
מכסת לימוד נפתחים שלבים חדשים להנאת הילדים.
"העובדה כי התלמידים שלנו הם לא 'סתם ילדים' אלא
'שלוחים' מזמנת רגעים מיוחדים" ,מספר הרב נוטיק" .אם
במקומות אחרים ילד מאחר לכיתה כי המשיך לשחק
בכדור ,אז אצלנו ילד עלול לאחר כי נכנס אורח לבית
חב"ד בדיוק שאבא לא היה בבית ,והתלמיד ניגש להניח
לו תפילין .בכיתה 'רגילה' המורה מקווה שתלמיד יחזור
על פרשת השבוע לפני המשפחה בשולחן שבת ,ואצלנו
התלמיד 'מביא פתק' מההורים שהוא חזר על כך בפני
 150המטיילים שהתארחו בסעודת שבת בבית חב"ד .זוהי
זכות מיוחדת ללמד את הילדים שמכינים את העולם כולו
להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח".
ב"ה

עצה והדרכה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

חייבים להתמסר גם על הסוג הנוסף
של הבנים  -זה שאינו מגיע לשולחן
בד בבד עם השוני שבין ארבעת הבנים והניגוד שבין אחד
לרעהו -יש אבל "צד השוה" בין כולם ונקודה משותפת :אפילו
הרשע נמצא ב"סדר" של עבודת ה' .הוא נפגש וחי עם עובדי
עבודה זו ומתעניין בחיי תורה ומצוות.
והרי דבר זה נותן תקוה חזקה שלא רק התם ושאינו יודע
לשאול ,אלא גם הרשע ,יהיו לחכמים ,יהודים שומרי תורה
ומצוות בעלי הכרה מלאה.

לילדים אלה חייבים להתמסר זמן רב ביותר לפני חג הפסח
ולפני ליל הסדר ,וגם אל אלה יש להתמסר במסירות נפש
ואהבת ישראל,
שכן אסור לשכוח אף ילד יהודי יחיד ,ויש להשקיע את כל
הכוחות כדי לחלץ אותו ממצבו ולהשיבו אל שולחן-הסדר.
(אגרות קודש חלק טו עמ' לג  -תרגום)

y.w. graphicdesign

חג הפסח מתחיל ב"כי ישאלך בנך"" ,והגדת לבנך" .ישנם
אופנים שונים בשאלות הבנים ובתשובות להם -בהתאם
לארבעת הסוגים שלהם :חכם ,רשע ,תם ושאינו יודע לשאול.

ברם ,לצערנו יש ,ובמיוחד בזמננו שהוא זמן של חושך כפול
ומכופל ,עוד סוג של בנים :הבן שאינו נמצא כלל ליד שולחן
הסדר .הוא אינו מקשה קושיות ,משום שאין לו כל מגע עם
תורה ומצוות ,עם דינים ומנהגים יהודיים אמיתיים .אין הוא
יודע כלל על קיומה של "העבודה הזאת" -סדר של פסח,
יציאת מצרים וקבלת התורה.
התזמורת החסידית של

&
בליווי נגנים מהשורה הראשונה!
רוצים חתונה יוקרתית ושמחה במיוחד?

צלצלו עכשיו054.585.93.43 :
הצמד הבינלאומי שקוטף שבחים בכלי התקשורת אצלכם בחתונה!

הננו קוראים בזה לציבור הרחב לקיים את המנהג הקדוש שייסד מורנו הבעל-שם-טוב ,לקיים את

סעודת המשיח בחג האחרון-של-פסח ,לפנות ערב
נוהגים לקיים סעודה זו באחרון-של-פסח ,בבית הכנסת ,לאחר תפילת מנחה
נוטלים ידיים לסעודה על מצות ,וגם נוהגים לשתות ארבע כוסות של יין כפי שתיקן כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בשנת תרס"ו
אכילת סעודה זו מחזקת בלב כולנו את האמונה בביאת המשיח ואת הציפיה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש
"סעודות משיח" נערכות ברוב עם בכל אחד מבתי-הכנסת של חב"ד ברחבי תבל ובבתי-כנסת רבים נוספים .נשים וילדים יכולים לערוך בבית
בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח ,אנו קוראים לציבור להשתתף ולהנהיג סעודות כאלה בכל מקום
נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

