שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת קדושים (בחו"ל :אחרי)
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לתת 'פרנסה'
לקדוש-ברוך-הוא

כאשר פגש הבעל שם טוב בבית הכנסת את אותו צדיק הפרוש מעניני העולם ,שאלו' :מדוע אינך נותן את
הפרנסה לקדוש-ברוך-הוא (כביכול)'? אנו אלו המספקים את אותה פרנסה במעשינו ועבודתנו
בתקופה שבה היה הבעל־שם־טוב הקדוש עדיין נסתר ולא
מוכר לרבים ,היה נודד מעיר לעיר ומכפר לכפר .אחת
מהנהגותיו הקדושות באותה תקופה היתה לשאול כל
יהודי ,אנשים ונשים ,מבוגרים
וצעירים ,לגבי מצבם בבריאות
או בפרנסה ,והיה מרוצה ביותר
לשמוע את תשובותיהם מלאות
האמונה שנהגו להשיב לו
היהודים – אנשים נשים וילדים –
בביטויים שונים של בטחון בה':
ברוך השם ,השבח לה' יתברך,
תודה לא-ל וכדומה.

הקדוש־ ברוך־הוא ,כביכול ,שיש לספק לו פרנסה ,וכדומה.

הבעל־שם־טוב ,אשר ידע את מחשבותיו של הגאון ,אמר
לו :היהודים "יושבים" (ניזונים)
להם
שמספק
מהפרנסה
הקדוש־ברוך־הוא ,וממה "יושב"
(מתפרנס) הוא' ,כביכול'? על כך
אומר דוד המלך בתהלים "ואתה
קדוש" – ומהי פרנסתך – "יושב
תהלות ישראל" :הקדוש־ברוך־
הוא "יושב" על תהלות ושבחי
ישראל ,אשר מודים ומשבחים
לה' יתברך על הבריאות
ועל הפרנסה שהוא מעניק
להם .ועבור מלות שבח אלו,
שמשבחים ישראל לה' ,מברכם
בשורת הגאולה בחומש
הקדוש־ברוך־הוא בכל המצטרך.
גם האלפים הרבים שגדשו את הישוב חומש

פעם אחת הגיע לישוב מסויים,
ונהג שם בדרכו הקדושה בעבודת
ה' בזיכוי היהודים – אנשים נשים
וילדים – בזכות העצומה של שבח
והלל לשמו הקדוש של הקדוש־
בצעדה הגדולה ,נחשפו לבשורת הגאולה
ברוך־הוא .באותו ישוב התגורר
יהודי זקן מופלג ,תלמיד חכם
מסיפור זה ,ניתן ללמוד נקודת הסתכלות חשובה ביותר.
גדול ,שהיה פרוש מכל עניני העולם הזה .אמרו עליו שכבר
למרות הנהגתו הקדושה של אותו צדיק ,שהיה טרוד יומם
יותר מיובל שנים יושב הוא יומם ולילה ולומד את התורה
ולילה בתורה הקדושה ,היה עליו לדעת ,כי עיקר המשכת
הקדושה בפרישות ובקדושה .כל ימיו היה יושב בתענית
הקדושה לתוך העולם ,באה על ידי השימוש בעניני העולם
ומעוטר בטלית ובתפילין עד לשעות היום המאוחרות ,רק
הזה ,בדברים כמו אכילה ,שתיה ושאר צורכי האדם ,בהם
לאחר תפילת ערבית היה טועם מעט לחם ומים.
הוא משתמש מתוך כוונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.

דירה בתחתונים

ואתה קדוש  -יושב
כאשר ניגש הבעל־שם־טוב ,שהיה לבוש בבגדי כפרי פשוט,
לגאון זה בחדר פרישותו שבפינת בית הכנסת ,ושאלו אודות
מצבו בבריאות ,ואם יש לו כל צרכו ,לא התייחס אליו הלה
כלל .הבעל־שם־טוב שאלו שאלות אלו מספר פעמים ,עד
אשר הגאון כעס ביותר והורה לבעל־שם־טוב באצבעו
לכיוון הדלת ,לאות שיעזבנו .אמר הבעל־שם־טוב לגאון:
'רבי ,מדוע אינך מספק לקדוש־ברוך־הוא (כביכול) ,את
פרנסתו'? בשומעו דברים
אלו נותר הגאון נבוך ,כיצד
יהודי כפרי פשוט מדבר על

משמעות המושג דירה בתחתונים ,היא השימוש בעניני
העולם ,כדי להמשיך את האלוקות דווקא כאן בתוך עניני
העולם .כך אנו מוצאים גם בפרשת השבוע ,המורה לאדם,
כי כאשר נוטע הוא עץ פרי חדש ,הרי שבשלושת השנים
הראשונות ,העץ אסור לאכילה ,מאחר והוא טבל .בשנה
הרביעית ,הנקראת נטע רבעי עליו לאכול את הפירות
בקדושה בירושלים ורק בשנה החמישית ,הרי הפירות
מותרים לו בחופשיות .דווקא על שנה זו ,נאמר "ובשנה
החמישית ..להוסיף לכם תבואתו" ,מאחר ואז יש לאדם את
הכח לפעול בתוך העולם .כך גם אנו הפועלים ועוסקים בכל
ענינים אלו ,כדי לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח,
בפועל ממש ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
עשו כל שביכולתכם
עצרות והתוועדויות בסימן התעוררות
לפעולות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך
המשיח ,נרשמו לקראת יום כ"ח ניסן ,יום
בו נאמרה שיחת הקודש הידועה" :עשו כל
אשר ביכולתכם  . .להביא את משיח צדקנו
תיכף ומיד ממש" .אירוע לנשים ענק נערך
בתל אביב ,ובמקביל התקיימה גם לגברים
בכפר חב"ד עצרת התעוררות .בשבת קודש
זו ,בה מתקיימים במוקדי חב"ד ההתוועדויות
לרגל שבת מברכים ,ידברו על נקודות מתוך
השיחה ,תוך קריאה לקבלת החלטות טובות
ופעולות מעשיות בתחום זה.

מתכוננים לל"ג בעומר
במוקדי חב"ד החלו ההכנות לקראת אירועי
ל"ג בעומר ,שבשיאן צעדות ותהלוכות
הילדים ברחובות הערים .השנה ,צפויים
ליטול חלק באירועים מספר גבוה במיוחד
של משתתפים ,לאור ההגבלות השונות
שהיו בשנתיים האחרונות על אירועים אלו.

ממשיכים בקמפיין
לאחר ששלטי החוצות ברחבי הארץ ,נצבעו
בפרסומי הקמפיין הגדול של ממש לרגל
י"א ניסן ,בהם נקראו כולם להוסיף במעשים
להבאת הגאולה האמיתית והשלימה ,כעת
ניתן להשיג עלוני וחוברות הסברה בנושאים
אלו ,במשרדי ממש.077-5123-770 :

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

כשמלכתחילה נשארים בריאים
אלא גם ובעיקר ברפואה הרוחנית של האדם ,רפואת
הנפש ,הנותנת לו את הכח להתמודד עם כל הניסיונות
והתאוות שיש לעולם הזה להציע .וגם כאן קיים הכח
האלוקי לפעול על העבר ,כך שמלכתחילה אין שום חולי
או קושי בענייני עבודת ה'.

אחד הרמזים המופיעים בספרים הקדושים אודות חודש
אייר הוא ראשי תיבות של הפסוק "אני יי' רופאך" ,המרמז
על רפואה ניסית ומיוחדת הבאה מאת הקדוש ברוך הוא.
רפואה המגיעה על ידי בשר ודם היא מוגבלת ,והתועלת
שלה היא אך ורק מכאן ולהבא ,כי את תקופת החולי
כבר אי אפשר לתקן; לעומת זאת ,רפואת הקדוש ברוך
הוא היא רפואה שלמעלה מהגבלות הזמן ,ובכוחה לעקור
מלכתחילה את החולי ,כאילו לא היה מעולם.

חודש ניסן וחודש אייר הם אמנם המשך אחד ,אך הם
שונים זה מזה במהותן ,כי בחודש ניסן ,חודש של ניסים
והנהגה על טבעית ,אין בכלל מקום לניסיונות רוחניים או
עניינים בלתי רצויים ,כי בני ישראל נמצאים אז במעמד
ומצב הנעלה לגמרי מכל זה (שלכן גם אין אומרים תחנון
בחודש ניסן).

ומכיוון שבראשי התיבות של חודש אייר מרומזת רפואה
זו שבאה על ידי הקדוש ברוך הוא ,מובן שבחודש זה
קיים כח לרפואה ניסית הפועלת גם מלמפרע ועוקרת את
החולי מלכתחילה.

כמו ברפואה של הקדוש
ברוך הוא שבכוחה הוא יכול
לעומתו ,חודש אייר הפותח את הקיץ הוא זמן של עבודה
והתמודדות עם הניסיונות הרבים שהקיץ מביא בכנפיו
להתעלות מעל הנסיונות
ולעקור מלכתחילה את
נכנסים כמנצחים
החולי כאילו הוא לא היה
וזוהי הברכה שחודש ניסן מברך את חודש אייר ,שלמרות
מעולם
היותו חודש של נסיונות ואתגרים רוחניים ,יש ליהודי

מאין בא הכח המיוחד הזה לחודש אייר?

לא נגמרו הניסים
רצף החודשים בלוח השנה אינו מקרי ,אלא כל חודש בא
כהמשך לחודש שלפניו .את הרעיון לכך רואים בשמות
החודשים כפי שהם מופיעים בתורה ,שבשונה מהשמות
המוכרים לנו מלוח השנה (כמו ניסן ,אייר וכן הלאה),
קוראת התורה לחודשי השנה "החודש הראשון"" ,החודש
השני" וכו' ,שבכך התורה מלמדת אותנו שכל חודשי
השנה באים בהמשך זה לזה.
זו גם הסיבה הפנימית לכך שאת הברכה על הצלחת
החודש אומרים תמיד בסיומו של החודש שלפניו,
כדי להורות וללמד שהברכה של החודש הבא מגיעה
מהחודש שקודם לו.
ובעניינו – חודש אייר ,מתברך ובא בהמשך לחודש ניסן.
חודש ניסן זהו החודש הנקרא בשם "חודש הגאולה" ,שבו

נגאלו אבותינו ממצרים באותות ובמופתים על טבעיים,
וזהו החודש שמסמל יותר מכולם את ההנהגה הניסית.
ולכן ,כאשר חודש ניסן נותן כח לחודש אייר ,המסוגל
לרפואה ,הרי שהרפואה היא כזו שבאה מאת הקדוש
ברוך הוא ,רפואה ניסית לגמרי שעוקרת מלכתחילה את
המחלות כאילו הם לא היו כלל מעולם.

רפואת הנפשות

את הכח להתמודד בקלות עם כל זה ,כמו ברפואה של
הקדוש ברוך הוא שבכוחה הוא יכול להתעלות מעל
הנסיונות ולעקור מלכתחילה את החולי כאילו הוא לא
היה מעולם.

זוהי העבודה של חודש אייר :עם היותו חודש שגרתי
ורגיל הכרוך בניסיונות שונים ,יש בו את הכח של חודש
ניסן ,הנותן ליהודי אפשרות להגביה את עצמו למעלה
מכל העניינים המבלבלים עד שהוא יהיה במצב של
חירות רוחנית אמיתית ,ועד לגאולה האמיתית והשלימה
על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

הרפואה של חודש אייר לא מסתכמת רק ברפואה גשמית,

(על פי לקוטי שיחות חלק לב ע' )72

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

(קדושים יט ,יח)

להוסיף בלימוד עניני הגאולה

(קדושים יט ,יח)

שלשת האהבות ,אהבת השם ,אהבת התורה ואהבת ישראל,
כולא חד" ...הצהרה" זו צריכים להכריז ולהודיע ...וכאשר
יהיו שלש האהבות יחדיו ,יהיה זה "חוט המשולש" ש"לא
ינתק" .ועל-ידי-זה תבוא גם הגאולה...

ויש להוסיף ולהדגיש הקשר והשייכות דאהבת ישראל
להגאולה העתידה – לא (רק) מפני שביטול הגלות הוא ע"י
ביטול סיבת הגלות (שבא ע"י ההיפך דאהבת ישראל) ,שהרי
בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות,
לאחרי סיום כל מ"ב המסעות ב"מדבר העמים" ,נמצאים
כבר "על ירדן ירחו" (דרגתו של משיח ד"מורח ודאין"),
על סף הגאולה ,בודאי שכבר נתתקנה סיבת הגלות ,ולכן,
ההדגשה דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד להתחלה
דהגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות
שלמעלה מהתחלקות ,שמודגשת באחדותם של ישראל,
מצד בחי' היחידה (דרגא החמישית) שבכל ישראל בשווה,
שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח ,יחידה הכללית.

אמר רבי שמעון בן לקניא לפי שבעולם הזה בונה אדם ואחר
מבלהו נוטע נטיעות ואחר אוכל אבל לעתיד לבא מה כתיב
(ישעיה סה ,כב)" :לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל
לא יגעו לריק וגו'" וכתיב (שם סא ,ט) "ונודע בגוים זרעם".

(ספר השיחות תנש"א ,כרך ב ,עמ' )717-719

(תנחומא ,תולדות יד)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

(התוועדות י' שבט תשי"א)

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:42
19:57

18:57
20:00

18:50
20:01

18:59
19:59

19:32
20:35

הפטרה :ויאמר לו יונתן מחר חודש  -עד עולם (שמואל-א כ ,יח  -מב) .פרקי אבות :פרק א
שבת מברכים  -חודש אייר :המולד יום ראשון ,שעה  20 ,5דק' וחלק אחד .ראש חודש בימים ראשון ושני

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

(קדושים יט ,כג)

שרואים
עוזר
והקדוש-ברוך-הוא
במאורעות האחרונים בעולם איך העולם
בעצמו מסייע ומוביל לגאולה.
ובפשטות פירוש הדבר הוא – כנ"ל –
שכל-אחד-ואחת מישראל צריך להוסיף
ב"מעשינו ועבודתינו" בכלל שמביאים
את הגאולה ,כולל ובמיוחד – כמדובר
בהתוועדות שלפני-זה – בלימוד התורה
בעניני גאולה ,בתורה-שבכתב (ש"כל
הספרים מלאים בדבר זה") ,ותורה-שבעל-
פה ,משנה וגמרא ומדרשים וכו'.
(דבר מלכות אחרי-קדושים 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 :
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שיח חסידים

מתוך מאמרו של הרב חלוי"צ גינזבורג

עשו כל שביכולתכם
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת כ"ח ניסן תנש"א" :הדבר
היחידי שיכולני לעשות  -למסור העניין אליכם :עשו כל אשר ביכולתכם
 . .להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!"

הענין נמסר דווקא אלינו
כך מספרים בין חסידי פולין :הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק הי' נקרא
בפולין "הרבי של האדמו"רים" ,משום שכמעט כל אדמו"רי פולין
היו חסידים ותלמידים שלו .הי' פעם חסיד ששאל את האדמו"ר שלו
אודות עניין מסוים ,שלצורך זה הי' עליו בין השאר לנסוע בספינה.
אותו אדמו"ר חשב מעט ,ושלל את הנסיעה מכל וכל .אבל במחשבה
נוספת אמר לאותו חסיד שמוטב לו ללכת לליז'נסק ולשאול את רבו,
רבי אלימלך .הלך החסיד ושאל זאת את רבי אלימלך .הצדיק התעמק
במחשבתו שוב ושוב ,ולבסוף הורה לו ללכת ולנסוע כפי שתכנן .עשה
החסיד כפי שיעץ לו רבי אלימלך ,אף שהי' ליבו נוקפו ,שהרי רבו
שלל זאת ,וכנראה לא לחינם .ואכן החששות שלו התאמתו :קרה אסון,
הספינה שנסע בה התהפכה ,חלק מן הנוסעים טבעו ,והניצולים ,שאחד
מהם הי' אותו חסיד ,נותרו בעירום ובחוסר כל .הוא עבר שנים של
סבל ומרורים ,אבל לאחר מכן התברר שדווקא בגלל אותו אסון הוא
עלה אחר כך לגדולה ,וזכה לאושר רב ,כך שהדבר השתלם בכפליים.
כשביקר אחר כך אותו חסיד אצל רבי אלימלך ,פנה אליו הצדיק בחיוך
ואמר :יודע אתה מה ההבדל ביני לבין האדמו"ר שלך – הוא ראה ואני
ראיתי .הוא ראה את טביעת הספינה ולכן לא רצה שתיסע בה .גם אני
ראיתי זאת ,אבל ראיתי גם יותר רחוק ,גם מה שעומד להיות לך אחר
כך ,ולכן אמרתי לך לנסוע.
ומכיוון שנשיאי חב"ד הם למעלה לגמרי מן העולם ,הרי גם כשהרבי
שליט"א מלך המשיח אומר שאינו יכול לעשות עוד מאומה והוא מוסר
את העניין אלינו ,פירושו של דבר הוא לא ח"ו שהוא אינו יכול ,אלא
שרצון ה' הוא שהדבר ייעשה דווקא על ידינו.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר במפורש (שיחת ש"פ פינחס
ה'תשד"מ .עיין שם) כי אילו היה נשיא דורנו וגוזר שתבוא את הגאולה,
היה יכול לעשות זאת בהחלט .במכל שכן וקל וחומר ממה ש"צדיק
גוזר – והקב"ה מקיים" .ומה שאינו עושה זאת זוהי מסירות נפש הכי
גדולה והכי פנימית ועצמית כו' ,מכיוון שרצון ה' הוא שיישארו עוד רגע
בגלות והגאולה תבוא על ידי עבודתם שלהם.
כשאנו שומעים מהרבי שליט"א מלך המשיח מילים כאלו ,שהוא עשה
כל שביכולתו ועתה עלינו לעשות כל אשר ביכולתנו ,מילים שזעזעו
אותנו ועדיין מזעזעות אותנו ולא נותנות לנו מנוחה ,מילים נוקבות
שעומדות כל הזמן לנגד עינינו ותובעות ודורשות ודוחפות לעשות
ולפעול בכל הדרכים והאופנים עד שאכן תבוא בפועל הגאולה השלימה
לעיני כל בשר – שומה עלינו לחזור ולהזכיר ולחזור ולשנן שוב ושוב את
הדברים הפשוטים ביותר לכל מי ששם חסיד נקרא עליו:
ברור שהרבי שליט"א מלך המשיח יכול לעשות מה שהוא רוצה ,ואם
הוא יגזור שתבוא הגאולה היא תבוא בפועל עכשיו ממש .אלא שרצון
ה' הוא ,ולכן גם רצונו שכל רצונו וכל מציאותו אינה אלא רצון ה' ,שאנו
נפעל ונעשה .ועד כמה שהננו "תחתון שאין תחתון למטה הימנו" ,נביא
אנו את הגאולה ע"י מעשינו ועבודתנו.
הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש ודורש מאתנו שכל אחד ירגיש
אחריות אישית להביא את התגלות משיח בפועל .שלא נעשה דברים
רק "מפני הציווי" ,לא לברוח מאחריות ולא לנהוג במדיניות של ,כפי
שקוראים לזה בארץ" ,ראש קטן" .עלינו לדעת שזהו ה"עסק" שלנו,
הריווח הוא שלנו וההפסד הוא שלנו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

רפואה לא טבעית
"לא ,אני לא צריך את המספר של הרב פירר,
זה לא יעזור .בדיוק אותו מצב רפואי היה גם
אצל אמא שלי לפני מספר שנים ולצערנו היא
נפטרה מזה .אין לזה שום עצה רפואית .הדבר
היחיד הוא רק להתפלל לבורא עולם שיעשה
נס"...
היה זה מתן כהן ,בחור ישראלי שמתגורר
בניו-יורק .לפני מספר שנים נוצר קשר בינו
לבין הרב מענדי ידגר  -אז בחור בישיבת חב"ד
המרכזית אצל הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח בניו יורק ,וכיום שליח בשכונת
רמה ד' בבית שמש .לפני כחודש התקשר
הרב מענדי ידגר למתן" .הרב מענדי ,טוב
שהתקשרת" ,אמר מתן מיד" ,בדיוק רציתי
להתקשר אליך :אחותי הגדולה לקתה באירוע
מוחי והיא מאושפזת מאז ללא הכרה .אמא
שלי נפטרה מאותו דבר בדיוק ...אני עולה
עכשיו לטיסה מניו יורק לארץ .אם תוכל
לדאוג שיתפללו עליה – רויטל בת שרה".
הרב ידגר סיים את השיחה בלב כבד .הוא
רצה בכל מאודו לעזור למתן אך מה הוא יכול
לעשות? הוא נזכר בדבר שבוודאי יכול להיות
צינור לישועה :סבו ,הרב יצחק ידגר ,שליח
הרבי שליט"א מלך המשיח ביישובי התענכים
שבצפון הארץ ,קיבל מהרבי שליט"א מלך
המשיח רשות לענות ולברך אנשים בשמו!
היה זה בשנת תשל"ד ,כאשר הרב יצחק ידגר,
שהיה כבר אז בשליחות ביישובי התענכים –
כתב לרבי שליט"א מלך המשיח ,שלא פעם
הוא נתקל באנשים המתלוננים שהם צריכים
את ברכתו ועצתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בדחיפות אולם עד שמגיע מכתב
התשובה מניו יורק חולף כבר זמן רב מידי
בשל עיכוב הדואר .הרבי שליט"א מלך
המשיח השיב לו על כך" :יענה בשמי לכל אלו
שפונים אליו ,בנוסף (לכך) שמעביר שמותיהם
אלי ,ויאמר להם שיקבלו על עצמם מצוות
וכו' ,ויהפך להם לצינור ושפע ברכה בכל
המצטרך להם" .מאז ,כשפונים אל הרב יצחק
ידגר אנשים הזקוקים לישועה ,הוא מכוון
אותם באיזו מצווה עליהם להתחזק ,מברך
אותם בשמו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
וברכותיו מתקיימות!
הרב מענדי ידגר החליט לפנות לסבו לבקש
ברכה וישועה .הרב ידגר הסבא ברך מיד
שתהיה רפואה שלימה וקרובה .הוא הוסיף
ואמר שבני המשפחה יתרמו לישיבה ולתלמוד
תורה סכום כסף השווה לגימטריא של שמה
ושם אמה של החולה ,בנוסף גם הורה לבדוק
את המזוזות בביתה.
הכסף נתרם מיד לישיבה ולתלמוד תורה

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

ג' פרקים ליום
הל' סנהדרין ..פרק כב-כד.
פרק כה-כו .הל' עדות ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טו.

כ"ח ניסן  -ד' אייר
פרק אחד ליום
הל' שאר אבות ..פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.

הרב יצחק ידגר

בשל המצב הזדרז
הסופר לבודקן ועוד
באותו היום הגיעו
התוצאות :המזוזות
כולן אמנם כשרות אך
בדוחק שבדוחק" .אני
ממליץ לקנות לפחות
לפתיח הראשי מזוזה
טובה ומהודרת" ,אמר
ומזוזות הבית נלקחו עוד באותו היוםלבדיקה.
בשל המצב הרפואי המסוכן הזדרז הסופר עם
הבדיקה .עוד באותו היום הגיעו התוצאות:
המזוזות כולן אמנם כשרות אך בדוחק
שבדוחק" .אני ממליץ לקנות לפחות לפתח
הראשי מזוזה טובה ומהודרת" ,אמר סופר
הסת"ם .בני המשפחה ,בהכוונת הרב מענדי
ידגר ,החליפו את כל מזוזות הבית לחדשות
ומהודרות.
למחרת נחת מתן בנמל התעופה בארץ .הרב
מענדי ידגר הזדרז להתקשר אליו" :מה שלומך
מתן? יש חדש?"" .כן ,ברוך השם! אחותי
התעוררה ושבה להכרה! הרופאים בדקו אותה
ואין לה שום פגיעה מוחית .ממש נס מעל
הטבע!" ,אמר מתן בהתרגשות...
יומיים לאחר מכן ,הוכנסה רויטל לצינתור
מוח .צינתור מוח הוא טיפול עדין ומסוכן
מאוד .הרב מענדי ידגר כתב עבורה בקשת
ברכה לרבי שליט"א מלך המשיח .המענה
שהתקבל באגרות קודש הכיל ברכה מדוייקת:
"רצוני גם בכתב לכפול ברכתי שיהיה הטיפול
להצלחה לרפואה קרובה ,ולאורך ימים ושנים
טובות" .הברכה הייתה ברורה וגם הטיפול אכן
היה בהצלחה מרובה .ברכותיו הברורות של
מלך המשיח החזירו את רויטל לחיים.
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"לא תעמוד על דם רעך"
ישנו הרי לאו של "לא תעמוד על דם רעך"!  -גם כש"רעך" נמצא (לא
בביתו ,אלא) במקום רחוק ועומד בסכנה  -מוטל עליך החיוב להצילו!
והם הרי שומעים שרוצים להחזיר שטחים ,שזה ענין של סכנת נפשות! אך
לפועל ,הם שותקים ולא עושים מאומה...
(משיחת י' שבט תשל"ו  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

האופנים שכבשו את תל אביב
בראשון לציון ,לעבר הטיילת ליד חוף הים בעיר .משם
התקדמו הרוכבים אל בת ים ,שם עצרו לאמירת 12
הפסוקים ו'יחי אדוננו' .לאחר מכן המשיכו אל יפו ,גם
שם נעצרו לאמירת  12הפסוקים .בחלק האחרון הגיעו
הרוכבים לתל אביב ועצרו במיקום מיוחד  -ברחבה
בטיילת ,שם נשא הרבי הריי"צ מאמר חסידות בפני
הקהל ,בביקורו בארץ הקודש ,לפני למעלה מתשעים
שנה .כל עצירה שכזו כללה כמובן חלוקת כרטיסי
משיח ועלוני שיחת הגאולה והנחות תפילין לעוברים
והשבים .משם המשיכה השיירה דרך הטיילת בתל אביב,
לאיצטדיון בלומפילד.

זוג נערים בגילאי בר מצווה ,החליטו להעניק מתנה
ייחודית לרגל י"א ניסן ,וארגנו שיירת אופניים שהביאה
לאלפים את בשורת הגאולה .ביום ו' בניסן ,יצאה שיירה
ענקית ,שכללה שישים זוגות אופניים ,עליהם רכבו
צעירים מגיל  11ועד  ,16כשהם מפתיעים את תושבי
הערים ,במסר הייחודי במראה עליו אי אפשר לפסוח.
ה'תמימים' לוי יצחק חיון ושניאור זלמן קליימן ,בעצמם
בגיל בר מצוה ועדיין לומדים בתלמוד-תורה ,אך
כשהתקרב יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
חשבו על המיזם ,כמתנה חסידית במסגרת הפעולות
שנעשו בכל רחבי העולם לרגל המאורע.

רגע לפני הזינוק

בחלק האחרון הגיעו
הרוכבים לתל אביב ועצרו
במיקום מיוחד  -ברחבה
בטיילת ,שם נשא הרבי
הריי"צ מאמר חסידות
בפני הקהל ,בביקורו בארץ
הקודש ,לפני למעלה
מתשעים שנה

 120גלגלים לגאולה
למבצע קדם חודש ימים של הכנות ,שכללה איסוף
משאבים ופרטי טכניים רבים המתחילים בשכירת
האופניים .לכל זוג אופניים הוצמד דגל משיח צהוב
ובוהק ,ושלט " 120גלגלים חוגגים למלך המשיח" .כל
רוכב לבש אפוד זוהר עם הכיתוב " 120גלגלים לקבלת
פני משיח צדקנו".
על ההפקה הלוגיסטית ,פרש את חסותו הרב אילן חיון,
מנהל חב"ד סנטר בקניון הזהב (אביו של לוי) ,שסיפק את
כל המטריה הביצועית לרעיון שאמנם בתחילה נראה היה
כתלוש מהמציאות ,אך בעבודה קשה ,קם הדבר ונהיה.

ובעיקר זירזנו את התגלותו" ,הוסיף.

"לאורך כל השנה אני מסייע בפעילות בית חב"ד של
אבי ,מספר לוי ,כאן אנחנו דואגים שכל יהודי ישמע על
בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח .הפעם
הרגשתי שיש צורך לעשות משהו מיוחד כדי להביא,
ימים ספורים לפני י"א בניסן ,את המסר לאלפים רבים.

במקום ההיסטורי
הרוכבים הגיעו מישיבות חב"ד ,שבימי חודש ניסן לא
מתקיימים בהם הלימודים ,כששישים מתוכם ,מחליטים
לעצור את שגרת יומם ולצאת למסע שארך מספר שעות.

ב"ה ,זכינו להביא את הרעיון לכדי גמר ,ואנו בטוחים
שבכך גרמנו נחת רוח רבה לרבי שליט"א מלך המשיח

השיירה החלה את דרכה מול בית חב"ד בקניון הזהב

עצה והדרכה

אזיקונים משמים
רגע מיוחד נרשם ,כאשר בשלב מסויים בעקבות הרוחות
והרכיבה הממושכת ,חלק מהדגלים השתחררו מהמוט
עליו היו תלויים .אחד הנוסעים משחזר את אותו רגע:
"עמדו מתחת לאחד הגשרים ,כשאנו לא יודעים מה
לעשות .היינו צריכים אזיקונים כדי לחבר את הדגלים
בחזרה ,אך אלה לא היו ברשותנו .באותו רגע ,כמו מלאך
משמים ,נעמד אדם שאיננו מכירים וצעק לאחד הבחורים
'ישורון ,הנה אזיקונים בשביל הדגלים' ,כשהוא משליך
אריזה שכזו .הבחור לא ידע מי הוא אותו אדם מסתורי,
וכך גם כולנו לא הבנו מאיפה הוא בכלל ידע על הצורך...
המארגנים מציינים כי עדיין נותר לכסות חלק גדול
מעלות השיירה .ניתן להעביר תרומות באמצעות 'ביט'
למספר.050-7770-769 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כדי להתברך צריך לעבוד
במענה על מכתבו מיום החמישי ,בו כותב אודות עצמו,
הלימוד והמצב ביראת שמים ,ומסיים בבקשת ברכה.
והנה ידוע הפתגם מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,בדיוק הלשון גשמי
ברכה ,שברכה היא כמו גשם ,שלאחר שהיתה חרישה
וזריעה ,עוזר הגשם להצמיח פירות .כך גם ברוחניות ,כאשר
ישנה תחילה החרישה ,זוהי הקבלת עול ,והזריעה ,שזהו
הלימוד בהתמדה ושקידה והנהגה טובה בקיום המצוות,
עוזרת הברכה להצמיח פירות בתוספת מרובה  -בתורה
וביראת שמים.
והנני בטוח שכאשר יעשה בהתאם להאמור לעיל ,יקויים בו
מאמר רז"ל יגעת ומצאת.

נא לשמור על קדושת הגליון

התגובות בשטח היו נלהבות ביותר .רבים עצרו כדי
לשמוע מה יש בפי ה'תמימים' לספר ,המראה הייחודי
לא מותיר איש אדיש ,רבים מצטרפים להכרזות הפסוקים
וקריאות "יחי המלך המשיח" מלוות את הנוסעים בכל
מקום אליו הם מגיעים.

והיות שלכל דבר מוכרחים שתהי' סייעתא דשמיא ,דבר נכון
שבכל יום חול לפני התפילה בבוקר יתן כמה סנט לצדקה,
ויהי' זהיר בקיום המצוות בהידור ככל האפשרי ,ולהשפיע
על חבריו שגם הם יתנהגו כן ,בטח מיותר להדגיש את
פסק המשנה (אבות פרק ג') שכאשר רוצים שתהי' חכמתו
מתקיימת ,שהרי המשנה מדברת אודות חכמת התורה,
צריכה להיות יראתו קודמת לחכמתו ,הענין דיראת שמים,
וכשם שלימוד התורה מחוייבים בכל יום מחדש ,שכן בכל
יום בבוקר מברכים הרי ברכת התורה מחדש ,כך גם בכל
יום צריכה להיות יראתו קודמת ,ובימינו אלה בפרט  -הרבה
יותר קלה ועמוקה הקליטה דיראת שמים ואהבת השם ע"י
לימוד תורת החסידות
(אגרות קודש חלק יד עמ' תעב  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

