שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת בהעלותך (בחו"ל :נשא)
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י"א סיון ה'תשפ"ב ()10.6.22

מעכשיו ,יהיה רק טוב
לעם ישראל

אחרי תקופה בה מיליארדי שקלים מכספי האזרחים הופנה למטרות לא ראויות ובראשן לטובת אויבי
ישראל ,מגיעה תקופה טובה ,בה יתגלה הטוב בגלוי ,כאשר כולנו זוכים לעשירות בגאולה האמיתית והשלמה
אחד הסיפורים המופיעים בגמרא ,המלמדות אותנו את
ההסתכלות הנכונה על מאוראות החיים ,מופיע בסוף מסכת
מכות ,שם מסופר על ארבעה מגדולי התנאים :רבן גמליאל,
רבי אלעזר בן עזריה ,רבי יהושע
ורבי עקיבא שהגיעו לרומי ,העיר
הגדולה .היה זה זמן קצר לאחר
חורבן ירושלים ובית המקדש,
והפער בין המקום הקדוש,
העומד בחורבנו ,מול עיר הבירה
של שונאי ישראל ומחריביה,
העומד במלוא שאונו ,היה בולט
ומכאיב במיוחד.

לקבלת תקציבי עתק ונענע ללא היסוס .מיליארדי שקלים
המועברים לפעילותם ,חלקו אפילו ללא מנגנון בקרה מינמלי
המבטיח כי ייעשה בכסף זה שימוש לטובת האזרחים .זאת
בנוסף לאין ספור סעיפי תקציב
המעצימים פעילות הסותרת
לתורה ישראל ולבניננו של
העם היהודי ,המועברים לעידוד
התנהגות בלתי הולמת ,על ידי
ארגונים שונים המקעקעים את
ניצחיותו של העם מזה אלפי
שנה.

והיהודי הפשוט רואה זאת
במרחק של יותר ממאה
ועיניו כלות .הלא ברור שאם היו
קילומטר ,שמעו הם את קולה של
מועברים תקציבים אלו ,על מנת
העיר הפעילה והשמחה .התחילו
לחזק את לימוד היהודות ורוח
תפילין ביום ההולדת בהודו
החכמים לבכות אך לעומתם,
התורה בקרב העם ,היתה קמה
שר הבטחון שהגיע לביקור בהודו ,נפגש עם
רבי עקיבא התחיל לצחוק .שאלו
השליח הרב קופצ'יק שהניח לו תפילין
קול זעקה ,תוך שבית המשפט
אותו החכמים" :מפני מה אתה
היה מונע זאת בכל הכח .ונשאלת
משחק?" אמר להם" :ומפני מה
השאלה ,למה נועד כל הכסף בישראל אם לא למטרות אלו?
אתם בוכים?" אמרו לו :אלו הגויים המשתחוים לפסלים
והתשובה לזה היא :אם לעוברי רצונו כך ,לעושי רצונו על
ומקטירים לעבודה זרה יושבים בשקט ובבטח ,ואנו בית
אחד כמה וכמה! בקרוב ממש ,נווכח לראות אחרי תקדימים
אלוקינו שרוף באש ולא נבכה? אמר להם" :לכך אני מצחק,
מסוכנים אלו ,כי למעשה הוכשרה בכך ,העברת הכספים
ומה לעוברי רצונו כך ,לעושי רצונו על אחת כמה וכמה"...
לייעדם המושלם  -חיזוק דרך התורה והעצמת החינוך
היהודי כאן בישראל.
לסיפור זה ישנו חלק נוסף ,מפורסם לא פחות ,המספר על
הגעתם לבית המקדש ,ובראותם שועל יוצא ממקום קודש
הקדשים החרב ,התחילו בוכים ואילו רבי עקיבא שוב שחק,
בגלותו להם שדווקא קיום נבואת החורבן ,מעידה כי גם
מקובלת האמרה בתורת רבותינו נשיאינו" :אחרי שריפה -
נבואת הגאולה עתידה להתקיים בוודאות גמורה.
מתעשרים" ,כשהמקור לכך הוא בדברי הקבלה ,כי לאחר
השפעה מצד הדין ,מגיעה השפעה גדולה יותר מצד החסד.
תקופה זו ,הנראית כפגיעה בכל הקדוש הויקר ,היתה הכנה
לקראת ההשפעה הגדולה ביותר מצד הטוב הנראה והגלוי,
אין זה סוד ,כי בשנה האחרונה ,ובייחוד בחודשים
כאשר הקב"ה ישפיע שפע שלא נראה כדוגמתו לטובת עם
האחרונים ,התעצמה אצל עם ישראל תחושה כי כספם
ישראל ,הזוכים למלוא העשירות בגלוי ,עשירות בגשמיות
מחולק ,לשונאי ישראל,
ועשירות לא פחות חשובה מכך ברוחניות  -בהתגלותו של
ללא בקרה וללא עכבה .כל
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה,
חבר כנסת זוטר ,המשתייף
ותיכף ומיד ממש.
למגזר הערבי מעמיד תנאים

אחרי שריפה  -מתעשרים

איפה הכסף?

חדשות טובות
ביום שלישי :סיום ספר תורה
הציבור הרחב מוזמן ליטול חלק במעמד
סיום כתיבת והכנסת ספר התורה ,שנכתב
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
ולזכות השליח ומנהל בית חב"ד בת ים עיר
הגאולה ,הרב זמרוני זליג ב"ר חיים ע"ה
ציק ,יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה .כתיבת האותיות האחרונות החל
מהשעה  16:00בבית חב"ד ,שד' העצמאות
 67בת ים ,בשעה  18:00תהלוכה חגיגית
והקפות ברוב שירה וזמרה ברחובה של
עיר ,בשעה  20:00סעודת מצווה והתוועדות
חסידית באולמי סוסייטי.

הכנות לעצרת גאולה ומשיח
כמידי שנה ,צפויים רבים ליטול חלק בעצרת
גאולה ומשיח ,הנערכת באמפי בת ים ,ביום
ראשון ד' תמוז ( )3.7.22ברוב שירה וזמרה.
בימים הקרובים תפורסם תוכנית האירוע
שתכלול דברי ברכה מרבנים ואישי ציבור,
מחאה על הפגיעה בשלימות הארץ ,לצד
הופעה מלאה ברוב שירה וזמרה.

עפיפוני משיח
הקיץ הזה יהיה מלא בעפיפונים מסוג
אחר :דגל המשיח המפורסם הודפס גם על
עפיפונים מיוחדים ,שניתנים כעת לרכישה
ברחבי הארץ .להזמנות באמצעות שליחת
הודעה בוואצאפ למספר18313081770 :

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

הלחם האלוקי שייך לכולם
מאמץ מצד בני ישראל.

אחד הניסים שליוו את עם ישראל מידי יום במדבר היה
ירידת ה'מן' מהשמים ,אבל האופן שבו התרחש הנס לא
היה אחיד אצל כל עם ישראל :לצדיקים שבעם ה'מן' ירד
היישר אל פתח האוהל ,לעומתם הבינונים נאלצו לצאת
אל מחוץ למחנה כדי ללקוט את מנת ה'מן' היומית ,ואילו
הרשעים היו צריכים ללכת ולשוטט רחוק עוד יותר כדי
לאסוף את ה'מן'.

לפי השוואה זו מובן שאין שום מקום לטענה האומרת
שפנימיות התורה שייכת רק ליחידי סגולה ,כי כשם
שה'מן' היה שייך לכולם  -צדיקים ,בינונים ואפילו
רשעים ,כך גם תורת החסידות שייכת לכל יהודי ויהודי
באשר הוא.

גם ב'מן' עצמו היו הבדלי מעמדות :הרשעים קיבלו את
ה'מן' לא ראוי ולא מוכן לאכילה ,והיו צריכים לטחון
אותו; הבינונים אמנם קיבלו אותו מוכן ,אך לא אפוי ,וכדי
לאכול את ה'מן' היו צריכים לאפות אותו קודם האכילה;
ובשונה מהם  -הצדיקים קיבלו אותו אפוי וראוי לאכילה
מיד.

בעבר הייתה קיימת
התנגדות לעצם הלימוד
והעיסוק בפנימיות התורה,
אבל כיום ,ככל שהמשיח
קרוב יותר כך פוחתת
והולכת ההתנגדות לתורת
החסידות עצמה

מוצר אלוקי מוגמר
למרות ההבדלים באופן והצורה שבה ירד ה'מן' ,כל
עם ישראל ללא יוצא מן הכלל קיבלו את הלחם הניסי,
שהמיוחד שבו הוא היותו "לחם מן השמים":
ההבדל בין לחם רגיל הגדל כאן בארץ לבין לחם מן
השמים הוא שבעבור הכנת לחם דרוש תהליך ארוך
ומאמץ רב :לחרוש ,לזרוע ,לקצור וכן הלאה ,וגם לאחר
שמברכים על המוגמר הלחם מותיר אחריו פסולת.
לעומת זאת ה"לחם מן השמים" ירד והגיע לבני ישראל
ללא מאמץ יתר ,וכאשר הם אכלו אותו הוא התעכל בגוף
לחלוטין ולא הותיר אחריו שום פסולת .ויתירה מזו:
חז"ל אומרים ש"לא ניתנה התורה לידרש אלא לאוכלי
המן" ,כלומר שדווקא אכילת ה'מן' פעלה בעם ישראל את
הזיכוך הנדרש כדי לקבל את התורה.

ה'רך' וה'קשה' של הלחם
שני סוגי לחם אלו מקבילים ומשתלשלים משני חלקים
בתורה " -נגלה דתורה" ו"פנימיות התורה":
הלחם הגדל בארץ מקביל לחלק הגלוי שבתורה ,שבו
קיימות מחלוקות וקושיות רבות בדרך לחקר האמת
והמסקנה הסופית ,בדומה לתהליך הארוך הנדרש להכנת
הלחם; ה"לחם מן השמים" מקביל לפנימיות התורה,
שבה אין שום קושיות או מחלוקות ,כמו ה'מן' שירד ללא

כאשר יהודי – אפילו רשע – לומד את פנימיות התורה,
הרי לא רק שאין הדבר מזיק לו ,אלא אדרבה :דווקא
לימוד החסידות יכול לפעול עליו לשוב ולחזור בתשובה,
בדיוק כמו שאכילת ה'מן' פעלה את ההכנה של עם
ישראל לקראת קבלת התורה ,ולכן אסור למנוע משום
אדם בישראל את לימוד תורת החסידות ,כי דווקא זה מה
שיכול לקרבו בחזרה אל קיום התורה והמצוות.

ההתנגדות יורדת
בעבר הייתה קיימת התנגדות לעצם הלימוד והעיסוק
בפנימיות התורה ,אבל כיום ,ככל שהמשיח קרוב יותר כך
פוחתת והולכת ההתנגדות לתורת החסידות עצמה ,אלא
שלעיתים עולות טענות חדשות ,כגון טענה זו ,שלימוד
החסידות אינו שייך לכל אחד אלא רק ליחידי סגולה,
ושיש צורך לערוך קודם הכנה ראויה.
הדרך להתמודד עם טענה שכזו היא דווקא על ידי
שמוסיפים ומתחזקים עוד יותר בלימוד והפצת תורת
החסידות ,והוספה זו תקרב עוד יותר את הגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו – מיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק ד' ע' )1035

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
בהעלותך את הנרות

(בהעלותך ח ,ב)

זה שאמר הכתוב (ישעיה מב ,כא)" :ה' חפץ למען צדקו
יגדיל תורה ויאדיר" אמר לו הקב"ה למשה לא בשביל
שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות אלא לזכותם שנאמר
(דניאל ב ,כב)" :ונהורא עמיה שרא" וכתיב (תהלים קלט,
יב)" :גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה
כאורה" בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בשר ודם.
תדע כשאדם בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחוץ
ורחבות מבפנים כדי שיהא האור נכנס מבחוץ ומאיר
מבפנים ושלמה שבנה בית המקדש לא עשה כך אלא עשה
חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ כדי שיהא האור יוצא
מבהמ"ק ומאיר לחוץ שנאמר (מלכים-א ו ,ד)" :ויעש לבית
חלוני שקופים אטומים" להודיעך שכולו אור ואין צריך
לאורם ולמה צוה אתכם לזכותכם לכך נאמר "בהעלותך את
הנרות" הוי "ה' חפץ למען צדקו" ולא עוד אלא אם אתם

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

זהירים להדליק את הנרות לפני אני מאיר לכם אורה גדולה
לעתיד לבא לכך נאמר (ישעיה ס ,א)" :קומי אורי כי בא
אורך והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך".
(מדרש רבה פרשתנו)

אל מול פני המנורה

המנורה בדרום כנגד העולם הבא ,שאין שם אוכל אלא אור
שכינה.
(מדרש תדשא פרק יא)

וביום הקים את המשכן

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

19:09
20:27

19:24
20:30

19:17
20:31

19:25
20:28

20:08
21:17

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ובפרט שהרועה אהרן הכהן שבדורנו
– כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו – הראה בגלוי את אהבתו לכל בני
ישראל ,כולל – "אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" ,ע"י פעולותיו הרבות בהפצת
התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה
 . .ולכן – הרי זה צריך להוסיף עוד יותר
חיות ושמחה בסיום העבודה דהכנת עצמו
באופן ד"עמדו הכן כולכם" להגאולה,
ובפרט – ע"י הוספה ב"נר מצוה ותורה
אור" ובאופן שזה יגיע ויאיר בכל הסביבה.
עד – בכל העולם כולו.
(דבר מלכות ש"פ בהעלותך ה'תנש"א  -מוגה)

(ילקוט ראובני תשא יג)

ניו-יורק

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

(בהעלותך ט ,טו)

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.

הפטרה :רני ושמחי  -חן חן לה (זכריה ב ,יד  -ד ,יז) .פרקי אבות :פרק א

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(בהעלותך ח ,ב)

גילה את אהבתו לכל יהודי

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
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חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

שיח חסידים

הרב זמרוני ציק

נפלאות עכשיו

מענק יציאה לשליחות

שלהבת הגאולה
עולה מאליה
בשיחת הדבר מלכות של ש"פ בהעלותך תנש"א מדבר הרבי שליט"א
מלך המשיח אודות העבודה של יהודי ,שצריכה להיות מעין הדלקת
המנורה  -באופן של "שלהבת עולה מאליה".
בזה עצמו ,מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח כיצד כל אחד ואחד
משלוש החלקים שבמשפט מכיל הוראה בפני עצמה ,כזו שמשתלבת
עם ההוראה הכללית" :שלהבת"" ,עולה" ו"מאליה".
"שלהבת"  -משמעותה חום ואור .עבודת ה' צריכה להתפשט ,להאיר
ולחדור בכל הסביבה כולה .הן בתחום האישי שלו ,בעבודת השם שלו
 הוא עלול להקצות לעבודת השם שלו איזו שהיא פינה בנפש ,אךשאר חלקי הנפש שלו שקועים ועסוקים בענינים אחרים .וכך גם ביחס
לסביבה  -ייתכן אדם שחדור כולו בעבודת השם ,אך אינו מאיר את
הסביבה .הוא עסוק רק בעצמו.
הציפיה של הקב"ה היא שנעבוד כ"שלהבת עולה מאליה" .הנחת
העבודה שלנו צריכה להיות ,שבכל סביבתנו צריכה להיות מורגשת
הנוכחות האלוקית.

מופרך אצלך? זה בדיוק היעד הבא...
יכולנו אולי להסתפק במצב סטטי .הגעתי למצב כזה בעבודת השם
שבו דולק אור ,ואם כן ,עכשיו נדרש ממני רק לשמור על הסטטוסקוו
הזה .על כך באה המילה "עולה"  -צריכה להיות כל הזמן עליה ,ולא
סתם עליה אלא כזו שלא בערך.
לדוגמא ,אדם שהרגיל את עצמו שהמקסימום שלו הוא לימוד הגמרא.
נניח שהוא הולך ומוסיף בלימוד הגמרא  -ללמוד עוד שעה ועוד
שעה ...אולי אפילו יוסיף ויעמיק :לא רק רש"י ,אלא תוספות...
אבל כל זה נשאר באותה המסגרת ,באותו תחום .הוא יוכל לטעון:
"אתמול למדתי הלכה אחת ,היום אלמד שתים ,ומחר שלוש  -יש כאן
התקדמות!"
אבל התקדמות כזו אינה עליה באין ערוך ,מדרגה לדרגה .זה כמו אדם
שמהלך על אותו מפלס .אותו שטח .הוא יכול ללכת ימינה ושמאלה,
קדימה ואחורה  -אבל נשאר באותו שטח ,באותה רמה .גם לאחר כל
ההתקדמות ,עדיין נשארים תחומים שנראה לו שהם גבוהים מידי' .זה
לא עבורי'' ,אני לא כלי לענין הזה'' ,זה מופרך אצלי לגמרי!'

בקושי רב הוא 'סחב' את רגליו למיטה ,מרגיש
שהוא כבר לא מסוגל לעמוד .כאילו בשביל
'להשלים' את התמונה ,תקף אותו גם צינון
כבד ,שיעולים תכופים וחום .הוא הרגיש
שהגוף דורש את שלו ,כאילו 'שולח חשבונית'
על המאמץ שנדרש ממנו לאחרונה...
היה זה בסיומו של חודש תשרי תשע"ז .הבחור
שניאור זלמן אהרון הכהן אוריאן הגיע כמו
רבים וטובים להסתופף בחודש החגים בצילו
של הרבי שליט''א מליובאוויטש מלך המשיח,
בבית " "770המפורסם שבניו-יורק .ימי החגים
במחיצת הרבי שליט''א מלך המשיח מעניקים
לכל השוהים במחיצתו עוצמות אדירות של
אור ,שמחה ,אמונה ואהבה ,אך גם דורשים
מאמץ גופני עצום שלא כל אחד מסוגל אליו:
בחג הסוכות רוקדים החסידים בשמחת בית
השואבה  -כל לילה ,כל הלילה ,כשמגיע
הבוקר יוצאים לזכות יהודים בנטילת ארבעת
המינים ,וכשמגיע הלילה חוזרים לרקוד
ולשמוח כל הלילה ...בסיומו של השבוע
המתיש מחכה 'הדובדבן שבקצפת' 48 :שעות
של ריקודים לרגל שמיני עצרת ושמחת תורה,
במהלכם גם יוצאים ל'תהלוכה':
'תהלוכה' זו היא עוד אחת מיוזמותיו הרבות
של הרבי שליט''א מלך המשיח :ללכת בימי
החגים לבתי כנסת מרוחקים ,לחזור בפני
הקהל דברי תורה וחסידות ולרומם את השמחה
לכבוד החג .ישנה קשת רחבה של מרחקים
אליהם צועדים החסידים ,אך ה'מהדרין מן
המהדרין' צועדים עד לרובע 'ברונקס' הנמצא
בקצה השני של ניו-יורק הגדולה .מדובר 'סך
הכל' על ארבע וחצי שעות רצופות של הליכה
מהירה  -לכל צד! כ 70-ק''מ במצטבר! מידי
שנה מחדש חוזרת על עצמה התופעה של
בחורים חסונים ,בוגרי יחידות קרביות בצה''ל
שחזרו בתשובה ,שבטוחים שיצלחו בקלות את
המסע האדיר הזה ,אך כשיוצאים לדרך הם
מגלים שזה למעלה מכוחותיהם...

יהודי צריך לדעת שדוקא אותם תחומים שלמעלה מהבנתו והשגתו -
הם בעצם היעד שלו! זה בדיוק יעד ההתקדמות והעליה ,באין ערוך.
דוקא לאותם מושגים חדשים ,כאלו שהאדם מתפלא ולא מצליח
להבין" :איך אני בכלל מעלה על דעתי להגיע אליהם?"...

באותו חודש תשרי ,הבחור שניאור זלמן
אוריאן אימץ מאוד את גופו ,הקפיד להשתתף
בריקודי שמחת בית השואבה וגם יצא
ל'תהלוכה' לרובע ברונקס המרוחק .לא פלא
היה שעם סיומם הוא חש כאבים עצומים
ברגליים וחולשה כללית בכל הגוף.

דוקא תקופה זו היא הזמן לגלות את השלהבת העולה מאליה .אמנם
השלהבת היא "נר מצוה ותורה אור" ,הכל חייב להיעשות במסגרת
התורה והמצוות; אבל בתוך מסגרת זו ,יהודי צריך לחיות באופן
של "שלהבת עולה מאליה" .כאשר השלהבת בוערת ביהודי ,הוא
לא מחכה שיבואו לעורר אותו; הוא מעצמו יוזם פעולות ,שיעורים
ופירסום בשורת הגאולה.

בשכונת רוממה בירושלים שוכנת ישיבת
'ופרצת' בראשות הרב שקד מיינר .בימי חודש
תשרי סיכם הרב מיינר עם שניאור זלמן
שלאחר החגים יבוא להיות שליח בישיבה
בירושלים' .שליח בישיבה' אף היא יוזמה
חינוכית של הרבי שליט''א מלך המשיח,
במסגרתה הבחורים הבוגרים משתבצים

זהו הפירוש "עולה" ,עליה שלא בערך.

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

ג' פרקים ליום
הל׳ עבודת כוכבים וחוקותיהם .פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טו .הל׳ תפילין ומזוזה וס״ת ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

מענדי ליפש

י"א-י"ז סיון
פרק אחד ליום
הל׳ כלים .פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.
פרק כ.
פרק כא.
פרק כב.

הבחור שניאור זלמן אוריאן

ישנה קשת רחבה
של מרחקים אליהם
צועדים החסידים ,אך
ה'מהדרין מן המהדרין'
צועדים עד לרובע
'ברונקס' הנמצא
בקצה השני של ניו-
יורק הגדולה .מדובר
על ארבע וחצי שעות
בישיבות לצעירים ומחזקים את אווירת
הלימוד וההנהגה החסידית בקרב הצעירים.
כשבועיים חלפו מאז חזר שניאור זלמן לארץ.
הוא חפץ לנסוע כבר לישיבה אך מצבו
הבריאותי הכריח אותו להמשיך לנוח בבית.
ביום בהיר אחד התקשר אליו הרב מיינר .בפיו
הייתה בקשה :אולי בכל זאת יוכל לעלות
לירושלים? בישיבה נערכו להתוועדות חגיגית
של קבלת פנים לשלוחים בישיבה והיה חבל
שרק הוא יחסר מהחגיגה .שניאור זלמן רצה
בכל מאודו לעלות לישיבה אולם הוא חשש
לחולשתו הגופנית .הוא החליט לפנות לרבי
שליט''א מלך המשיח ולשטוח את מצוקתו.
התשובה שקיבל באמצעות האגרות קודש
היתה מדהימה (כרך יא עמוד קעב) :היה זה
מכתב מהרבי שליט''א מלך המשיח לבחור
ישיבה ,בו נמצאת ההוראה לפנות לרב
מסויים ב ...שכונת רוממה ירושלים! הספק
נפתר .שניאור זלמן ארז מזוודה בזריזות ועלה
לאוטובוס לכיוון הישיבה.
אך הפלא התרחש כשהגיע לישיבה וגילה
שכל הכאבים והחולשה הנוראית מהם סבל
כבר מספר שבועות – נעלמו לחלוטין .הרבי
שליט''א מלך המשיח פעל ששניאור זלמן
יבריא באחת ,על מנת שיוכל לפעול מתוך
שמחה וטוב לבב להצלחת השליחות.
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פירוש חדש ב'יהרג ואל יעבור'...
שאלתי אותו :מה הכוונה בזה? וענה לי :מה אינך מבין' ,יהרג ואל יפרוש'
 מוכנים לעשות את כל הענינים ,אפילו ליהרג ,העיקר לא לפרושמהכסאות ...כדי להאחז בכסאות מותר להעמיד שנים וחצי מליון יהודים
בסכנה ,רחמנא-ליצלן היה-לא-תהיה!
(ע"פ שיחת שבת-פרשת בהעלותך תש"ל  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מלך המשיח חי ומעודד בחוצות הערים
ועירנות אצל הצופים ,ולא רק להראות את מלך המשיח
אלא גם להשמיע את קולו הקדוש בחוצות הערים.

"לעתיד לבוא אדם הולך לקטוף תאנה בשבת ,והיא
צווחת ואומרת :שבת היום"! באמצעות התיאור הייחודי
הזה ממחישים חכמינו זיכרונם לברכה את המציאות
שתשרור בעולם בזמן הגאולה .בתקופה זו העולם יהיה
כה חדור בהוויית הבורא ,עד שגם הדומם יזעק וישדר
אלוקות באופן שניתן לראות ולשמוע.
התיאור הזה הופך לאחרונה לעובדה מוגמרת ברחובותיה
המרכזיים של ארץ ישראל .משאית ייחודית המוקפת
במסכי לד מובנים מכל צדדיה נוסעת בכבישי תל אביב
וערים גדולות נוספות ,ומכל עבר ניתן להביט עליה
ולראות בוידיאו רגעי קודש של הרבי שליט"א מלך
המשיח .ובכן ,מה זה אם לא שהדומם זועק אלוקות?!

"כמו משה רבינו שנתן את התורה לעם ישראל והשכינה
דיברה מתוך גרונו ,כך גם אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח שמעביר לנו דברי נבואה ומשמיע לנו את בשורת
הגאולה .לכן שללתי את הצעת החברה ללוות את קטעי
הוידיאו במוזיקה כלשהי ,כי חשוב שהציבור ישמע
באוזניו את קולו הקדוש של מלך המשיח" ,הוא אומר.

המשאית בחוצות תל אביב

העלויות גבוהות ,אבל
האפקט עצום .אנשים רבים
החולפים ברחוב שולפים
את המכשיר הסלולרי
ומתעדים את המשאית,
מהם כאלו הממהרים
לשתף את התיעוד ברשתות
החברתיות

אפקט עצום
על הפרטים שמאחורי היוזמה החדשה מספר הרב ירון
בר זוהר ,שעוסק כבר שנים רבות בפרסום הרבי שליט"א
מלך המשיח בכל רחבי הארץ" :האמת היא שכבר לפני
הרבה שנים עלה לי הרעיון להוציא רכב שיסתובב בערים
וברחובות ויראה את מלך המשיח ,אך לא היה לי את
הידע הדרוש כדי להוציא את הרעיון לפועל .היה זה לפני
שנה כאשר עברתי ברחוב ופתאום צדה את תשומת ליבי
משאית גדולה ועליה מסכי וידיאו מכל עבריה .אמרתי
לעצמי 'וואו ,זה מה שאני מחפש כבר עשרים שנה'".

תוך דקות הפרסום מוכפל ואלפים נוספים נחשפים
למראות הקודש.

הרב בר זוהר יצר קשר עם החברה המפעילה את
המשאית ,ועד מהרה היא יצאה לפרסם את דמותו וקולו
הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות ולשמוע את מלכנו

העלויות גבוהות ,סיבוב של כמה שעות עולה אלפי ש"ח,
אבל האפקט עצום .אנשים רבים החולפים ברחוב שולפים
את המכשיר הסלולרי ומתעדים את המשאית ,מהם כאלו
הממהרים לשתף את התיעוד ברשתות החברתיות.

קטע הוידיאו המשודר על המסכים הוא סרטון בן דקה
בו מתחלפים מידי כמה שניות קטעי וידיאו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,המובאים עם הסאונד המקורי.
המטרה היא ,כפי שמסביר הרב בר זוהר ,היא ליצור עניין

עצה והדרכה

הרב בר זוהר מדבר על פעילות הפרסום" :ברוך השם
התקופה האחרונה מתאפיינת בפריצת דרך חדשה
בפרסום מלך המשיח .לקראת י"א ניסן עלה קמפיין שלטי
החוצות של מרכז ההפצה 'ממש' ,תלמידי ישיבת חב"ד
מראשון לציון פועלים באופן חסר תקדים ,כעת המשאית
היא קפיצת מדרגה בתחום .הקהל יוכל לא רק לראות את
תמונתו של הרבי שליט"א מלך המשיח מתנוססת בכל
מקום ,אלא גם לראות ולשמוע אותו באופן חי".
כעת הוא שואף ליצור משאית כזו באופן עצמאי ,למרות
העלויות הגבוהות של הרכישה ,ההקמה והתפעול
שמגיעות לסכומים של מאות אלפי ש"ח.
הוא מציין כי היוזמה החדשה באה בתוספת לשלט
חוצות הגדול הניצב בנתיבי איילון בכניסה הדרומית
לתל אביב ,ובנוסף להפצה הגדולה של תמונות הרבי
שליט"א מלך המשיח ודגלי המשיח .מלך המשיח בעצמו
מכין את הקרקע להתגלות הקרובה ,ויש לכל אחד ואחת
את ההזדמנות להושיט יד וליטול חלק פעיל בסערת
הפעילות לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
לפרטים ולתרומות.052-7707431 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מאין יבוא עזרי? עזרי מעם ה'
במענה על מכתבו מיום  18/6בו כותב אודות מצב הבריאות,
שלו ושל זוגתו תחי' וגם אודות פרנסה.
מפליא אותי סגנון מכתבו ,שלאחר שראה במו עיניו את
חסדיו הגלויים של השם יתברך ואת הניסים שלו כאשר
ניצל מהמחנות וכו' ,כעת בהמצאו במקום שהסכנה ,ר"ל,
כלל אינה ,נתקע בשאלה ,מאין יבא עזרי ,ושוכח שמיד אחר
כך הרי כתוב ,עזרי מעם ה' .מובן מאליו שאין כוונתי בזה
לומר מוסר ,והרי ידוע גם מאמר רז"ל אל תדין את חברך
עד שתגיע למקומו והוי דן את כל האדם לכף זכות ,רצוני
להאיר את הדבר כפי שהוא ,ואז יראה עד כמה עליו להיות
חזק בבטחון בבורא עולם ומנהיגו ,וככל שהבטחון יהי' חזק
יותר ,כך יראה מהר יותר הוספה בברכות מהשם יתברך .וזה

נא לשמור על קדושת הגליון

קפיצת מדרגה בפרסום משיח

עוד יותר נוגע במצבו ,שאפילו בחיפוש עבודה או ענין אחר
של פרנסה ,מרגיש השני עד כמה הוא עצמו בטוח שיקבל
את העבודה ואת הריוח וזה משפיע על הזולת למלא את
דרישתו ,וכפי שרואים זאת במוחש .מובן מאליו שיש לעשות
גם בדרך הטבע ,אבל האמור לעיל נכלל גם בטבע ,מובן גם
שיש להוסיף בעניני מצוות ,שזהו הצינור והאמצעי להגדיל
את הברכות מהשם יתברך במה שנחוץ.
ראוי ,שיבדקו את התפילין שלו ,וגם את המזוזות בדירתם,
שהן תהיינה כשרות כדין ,וזוגתו תחי' תשמור את המנהג
הטוב של בנות ישראל הכשרות לתת לצדקה לפני הדלקת
הנרות כל ערב שבת וערב יום טוב .מובן מאליו שזה צריך
להיות בלי נדר.
(אגרות קודש חלק טו עמ' רכו  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

