שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת שלח (בחו"ל :בהעלותך)
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י"ח סיון ה'תשפ"ב ()17.6.22

זכות השיבה שמורה
לעם ישראל

פעם אחר פעם ,מנסים שונאי ישראל לפגוע בלגיטימיות של עם ישראל כבעליה היחידים של הארץ
הקדושה .הדרך היחידה להתמודד מול טענות שקר אלו ,היא התשובה :כך נאמר בתורה שניתנה מאת הבורא
מעשיה עממית מפורסמת ,מספרת על אותו אדם,
שהיה ברשותו חמור לצורך הובלת משאות ,ומזה הביא
את פרנסתו .אלא שכאשר הגיעה תקופה בה פרנסתו
הצטמצמה ,חיפש הבעלים
דרכים לחסוך בהוצאותיו ,והגיע
למסקנה כי החמור אוכל יותר
מידי ,בשלב ראשון הוא החליט
לצמצם את מזונו במעט .למרבה
הפלא ,למחרת החמור השכים
קום ,ויצא לעבודתו כרגיל ,ללא
שהורגש עליו צמצום המזון.
לאחר מספר ימים ,משראה
בעל הבית כי צמצום האוכל לא
הוריד בתפוקת העבודה ,החליט
לצמצם בעוד מעט את המזון וגם
לראות גאולה בעין הסערה
הפעם לא ניכר שינוי בעבודתו
בני כנען ששמעו על תשובתו,
של החמור ,כך חזר ונשנה הדבר
ברחבי העולם ממשיכות להתחולל סופות ענק .הניחו את כל שדותיהם וברחו
אירועי הצפת מים מבשרות על הגאולה
מספר פעמים ,עד לאותו יום
להם ,מחשש שהמלך יצווה
שבשעת הערב הוא לא הניח לפני
עליהם להפוך להיות עבדים של
הכי
לחסוך
אוכל
"כך
לאכילה
החמור אפילו לא פירור אחד
היהודים ,וכך נהנו בני ישראל מכל הפירות והירקות שנותרו
להעמיס
הוא
הגיע
כאשר
למחרת
הרבה" ,חשב בעל הבית.
מאחורי הבורחים .אותה שנה היתה שנת שמיטה (כמו
מת
פשוט
החמור
כי
גילה
נוסף,
את החמור ליום עבודה
השנה הנוכחית) ,והיהודים שלא עיבדו את אדמתם כציוויי
שהרגלתי
עד
אדם,
אותו
לעצמו
חשב
במהלך הלילה" .חבל,
התורה ,זכו לקבל סיוע משמים.
את החמור שלא צריך בכלל אוכל  -הוא מת".

בהשגחה פרטית ,השבוע יציינו את יום כ"ה בסיון ,יום בו
ניצח גביהה בן פסיסא ,בתקופת התנאים את אלו שהתיימרו
לבקש בעלות על ארץ ישראל .היה זה בויכוח שהתנהל אצל
המלך אלכסנדר מוקדון ,כשבאו
לפניו בני כנען בטענת בעלות
על הארץ ,כשהם מביאים הוכחה
מהתורה בה נאמר כי הארץ
היתה ארצו של כנען עד לכיבושה
על ידי ישראל .גביהה בן פסיסא
שייצג את החכמים בויכוח ,הביא
לפני אלכסנדר מוקדון הוכחה
מהתורה ,בה נאמר כי כנען הינו
עבד לאחיו ,ומשכך שייכת הארץ
בצדק לבעליה.

הדרך היחידה

הבדיחה על חשבוננו
מעשיה נאה ואולי אפילו מעלה היא חיוך ,אלא שהפעם
הבדיחה היא עלינו ...מידי כמה שעות או ימים מתפרסמים
עוד רעיונות משונים מבית היוצר של הממשלה הנוכחית,
ונדמה כי נשברים כל השיאים בזה אחר זה .רק בשבוע שעבר
פורסם כי ראש הממשלה החליפי ,הסכים לבדוק הקמת שני
ישובים לערבים על גבול הלבנון ,צעד שמשמעותו הוא
פתיחת 'זכות השיבה' בפני כל אלו המבקשים להשתלט על
ארץ הקודש ולהוציא מכאן
אותנו ,בני ישראל ,בעלי
הבית האמיתיים על ארץ
ישראל.

ואכן ,כך היא הדרך היחידה להתמודד מול טענות כוזבות
אלו ,הנשמעות חדשות לבקרים ,כאילו ואנחנו כובשים בתוך
ארצנו .אין לנו להסתמך על החלטות של אומות זרות כאלו
ואחרות ,אלא לומר את האמת היחידה  -והיא שהארץ
הובטחה לנו בתורה הקדושה .תשובה ניצחת זו ,היא
הסותמת את הגולל מעל כל טענות השקר ,כאלו ואחרות,
ומביאה לכך שאפילו הם ,המודים באמיתות התורה ,יאמרו
שאכן טענתנו לבעלות על הארץ היא הנכונה .בכל הפעמים
בה העמידו טענה זו ,הסכימו לכך אומות העולם .זו הדרך
לפעול ,כך מורה הרבי שליט"א מלך המשיח ,מהרה יתגלה
לעין כל ,בגאולה האמיתית והשלמה.

חדשות טובות
התוועדות כ"ח סיון
לרגל יום הבהיר כ”ח סיון ,יום בוא הרבי
שליט"א מלך המשיח – איש וביתו – לחצי
כדור התחתון בשנת ה’תש”א ,תתקיים
התוועדות חסידית יחד עם רבנים ומשפיעים,
מסביב לשולחנות ערוכים בסעודת מצווה
יחד עם משקה המשמח ורוב שירה וריקודים
לקבלת פני משיח צדקנו .באולם 'ממש' ,רח'
מתתיהו  16בני ברק .לפרטים נוספים טל':
.077-5123-770

מורה שיעור ללימוד רמב"ם
ביוזמת מטה הרמב"ם שע"י האגודה למען
הגאולה ,הופץ ברחבי ארץ הקודש לוח
מורה שיעור ללימוד הרמב"ם ,כפי תקנתו
הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח ,למחזור
הארבעים ושתים שהחלו בו בח"י אייר
ה'תשפ"ב ועד לא' אייר תשפ"ג .להזמנות:
.03-658-4633

ג' תמוז  -ברוב שירה וזמרה
במסגרת עצרת גאולה ומשיח שתקיים אי"ה
ביום ראשון ד' תמוז ( )3.7.22באמפי בת
ים ,יופיעו גדולי הזמר החסידי :יוני שלמה,
איציק אשל ,מקהלת ידידים העולמית ,בליווי
דוידי נחשון .במהלך הערב ישאו דברים רבני
חב"ד ומשפיעים לצד אישי ציבור על סיום
הרמב"ם ,קבלת פני משיח ,שלמות הארץ
ובטחון עם ישראל ,ניסי הגאולה ועוד.

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

רעיון שבועי מתורתו של משיח

כשיהודי פורץ דרך בעבודת ה'
סיפור המרגלים הינו מאורע חריג ויוצא דופן מבין
סיפורי התורה:

הוא ,גם ללא צורך בציווי על כך.
לפי זה מובן מדוע לא היסס משה לשלוח מרגלים על
סמך דעתו האישית ,אלא אדרבה ,משה שמח על החידוש
המיוחד שבו לראשונה הבורא מאפשר לאדם לעבוד ללא
צורך בציווי ה' ,אלא מתוך בחירה חופשית מוחלטת,
ומתוך דעתו ורצונו האישי ,כך שמצד עצמו הוא יפעל
כמו שה' רוצה.

הסדר הרגיל שהיה עד לסיפור המרגלים הוא שכל דבר
נפעל ומתרחש רק לאחר ציווי מפורש מאת הקדוש ברוך
הוא .אפילו לגבי מצוות שבאו כתוצאה מיוזמתם של עם
ישראל ,כמו מצוות פסח שני (שבאה בעקבות דרישתם
של אלו שלא הקריבו את קרבן פסח במועדו) ,היה צורך
באישור הסופי והמפורש שניתן מלמעלה.
ואילו כאן  -בסיפור המרגלים  -קרה דבר מוזר ובלתי
רגיל בעליל ,שכן לא רק שהקדוש ברוך הוא לא ציווה
בכלל לשלוח מרגלים ,אלא הוא אף הבהיר למשה רבינו
"שלח לך  -לדעתך"" ,אני איני מצווה לך  . .אם תרצה
שלח" ,כלומר בנושא הזה הקדוש ברוך הוא החליט
כביכול לא להתערב כלל ,אלא להעניק למשה את מלא
הזכות להחליט על פי שיקול דעתו.
ולפי זה נשאלת השאלה :עצם העובדה שה' בוחר
שלא לצוות לשלוח מרגלים הייתה אמורה להטיל אצל
משה ספק בכלל האם לשלוח ,וכפי שאכן קרה לבסוף
שהמרגלים חטאו ולא ביצעו כראוי את השליחות
ובעקבות כך המיטו עונש כבד על כל דור המדבר שלא
נכנס לארץ המובטחת .כיצד אם כן מעז משה ליזום
פעולה שכזו על סמך שיקול דעתו ,וללא שום ציווי מאת
ה'?

פריצת דרך יהודית
והתשובה לכך :כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה
"שלח לך ,לדעתך" ,הוא פתח לראשונה מצב חדש שלא
יכל להיות קודם לכן .בציווי הזה ניתן לראשונה הכח

ישנו אופן אחר שבו האדם
מתייגע ועובד על כך שהוא,
מצד עצמו ,יפעל כמו
שצריך ,כך שרצונו הפרטי
יהיה זהה ומתאים לרצון
הקדוש ברוך הוא ,גם ללא
צורך בציווי על כך
לאדם לעשות פעולות  -לא בגלל שכך הוא מוכרח מצד
שכך ציווה ה' ,אלא  -בגלל שהוא עצמו מחליט להתנהג
בצורה הראויה והמתאימה לרצון הבורא.
במילים אחרות ,עבודת ה' יכולה להיות בשני כיוונים:
אפשר להיות מסור לחלוטין לקיום רצון ה' ,אבל באופן
הזה מודגש כיצד האדם מבטל את רצונו האישי ופועל
לפי רצון העליון; אך ישנו אופן אחר שבו האדם מתייגע
ועובד על כך שהוא ,מצד עצמו ,יפעל כמו שצריך ,כך
שרצונו הפרטי יהיה זהה ומתאים לרצון הקדוש ברוך

לא 'האם' ,רק 'כיצד'
מה היתה ,אם כן ,הטעות של המרגלים? כאשר הקדוש
ברוך הוא איפשר למשה לפעול על פי שיקול דעתו ,היה
זה רק בנוגע לדרכים והשיטות כיצד להיכנס אל הארץ,
אבל המרגלים טעו וחשבו שהקדוש ברוך הוא נתן בידם
להחליט גם האם בכלל להיכנס אל הארץ ,ובעקבות כך
הם שינו מהשליחות של משה וממילא בטלה שליחותם.
ההוראה מכל זה בנוגע למעשה בפועל היא שיש להתחזק
ולהוסיף במילוי השליחות שהוטלה על כל אחד מאנשי
דורנו ,להפיץ תורה ויהדות וכן פנימיות התורה ,כל אחד
עם כל כוחותיו ,ואף יותר.

לא לדחות את השליחות
ומכיוון שזוהי השליחות של זמן זה ,אי אפשר לדחות
את ביצועה אפילו לזמן קצר ,אלא יש לעסוק בה תיכף
ומיד ,שעל ידי כך מזרזים ופועלים שתהיה כבר הגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ,בקרוב ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת שלח ה'תשמ"ט)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
מבלתי יכולת ה'

(שלח יד ,טז)

אמר משה :רבון העולמים "כי עין בעין נראה" אתה .מהו
"כי עין בעין"? אמר ריש לקיש הרי מאזנים מעוין אתה
אומר "אכנו בדבר" ואני אומר "סלח נא" נראה של מי עומד
שנאמר "ויאמר ה' סלחתי כדברך".

לפנים מן סמבטיון "ולאשר בחשך הגלו" אלו שנתונים
לפנים מן ענן של חשך "ועל דרכים ירעו ובכל שפיים
מרעיתם" אלו שנתונים בדפנו של אנטוכיא אותה שעה הם
נגאלים ובאו לציון בשמחה שנאמר (שם נא ,יא) "ופדויי ה'
ישובון וגו'".
(מדרש רבה פרשתנו)

אף על פי כן לא בטלה גזירתו של הקדוש ברוך הוא שאמר
למשה "ואעשה אותך" העמיד ממנו ששים רבוא שנאמר
(דה"א כג ,יז)" :ובני רחביה רבו למעלה".

והייתם קדושים

ולעתיד לבוא הקב"ה מכנסן שנאמר (ישעיה מט ,יב)" :הנה
אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ
סינים" והגליות באים עמהם והשבטים שהם נתונים לפנים
מן סמבטיון ושלפנים מן הרי חשך הם מתכנסין ובאין
לירושלים.

בזמן שאתם עושים את המצות אתם מקודשים ואימתכם
מוטלת על העובדי כוכבים פרשתם מן המצות נעשיתם
מחוללים .אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בעולם הזה
ע"י יצר הרע אתם פורשים מן המצות לעתיד לבא אני עוקרו
מכם שנאמר (יחזקאל לו ,כז)" :ואת רוחי אתן בקרבכם וגו'".

אמר ישעיה (שם ,ט) "לאמר לאסורים צאו" אלו שנתונים

(מדרש רבה)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:11
20:30

19:27
20:32

19:20
20:34

19:28
20:31

20:11
21:20

הפטרה :וישלח יהושע  -יושבי הארץ מפנינו (יהושע ב ,א  -כד) .פרקי אבות :פרק ב

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(שלח טו ,מ)

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

צדקה עבור כל יהודי בדור
יכולה וצריכה להיות האחדות גם בכל
אחת מהחלוקות דתורה וצדקה ,ולדוגמא:
בצדקה – שנותן צדקה גם לזכותו של
הזולת ,ושל כמה וכמה מישראל ,וישנם
כאלה שהקב"ה בירכם בעשירות מופלגה
שנותנים צדקה לזכותם של כל בני ובנות
ישראל שבדור (פרוטה אחת או חמש
פרוטות עבור כל אחד ואחת מישראל),
והלואי שירבו כמותם בישראל ,ובתורה
– שלומד תורה גם עם הזולת ,ועד לאופן
ד"העמידו תלמידים הרבה" ,ועד ש"מצות
עשה של תורה על כל חכם וחכם מישראל
(כל יחיד) ללמד את כל התלמידים".
(דבר מלכות ש"פ שלח 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

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

יין מלכות

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

עבוד כפי יכולתך

מהפך בכ"ג סיון
התאריך דכ״ג סיון מפורש במגילת אסתר (ח ,ט)" :ויקראו סופרי
המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיון בשלשה ועשרים
בו" .וממשיך בכתוב אודות המאורע דיום זה" :ויכתב ככל אשר צוה
מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר
מהודו ועד כוש גו׳״ — לטובתם של בנ״י ,בהתאם לרצונו של מרדכי.
כל עניני התורה (כולל סיפורי התורה) נצחיים הם .ומזה מובן ,שבכ״ג
סיון מידי שנה בשנה נפעל מחדש הענין המסופר בתורה אודות כ״ג
סיון ...כלומר בכ״ג סיון מידי שנה בשנה נקראים ״סופרי המלך״ —
מלכו של עולם ,שאחרית וראשית שלו ,והם כותבים ״ככל אשר צוה
מרדכי גו׳״ — דקאי על כל אחד ואחד מישראל" ,עם מרדכי" ,מכיון
שהנהגתו היא באופן ד״לא יכרע ולא ישתחווה" ,שהוא נעשה הבעל
בית המצווה מה לכתוב — "ככל אשר ציווה מרדכי".
וכל זה נפעל באופן של מהירות — "עד מהרה ירוץ דברו" ,כמו שכתוב
"הרצים יצאו מבוהלים ודחופים״ ,ונמשך למטה מטה — בעניני ודרכי
הטבע דוקא ,על דרך המסופר במגילה "וישלח ספרים ביד הרצים
בסוסים רוכבי הרכש האחשתרנים בני הרמכים״ — ענינים של טבע
דוקא...
״והימים האלה נזכרים ונעשים״ — כמבואר בכתבי האריז״ל שכאשר
"נזכרים" כדבעי ,אזי "נעשים" שוב אותם הענינים שהיו בפעם
הראשונה .ועל דרך זה בעניננו  -שכאשר "נזכרים" כדבעי אודות
המאורע הנ״ל שאירע בכ״ג סיון ,אזי "נעשים" כל ענינים אלו מחדש.
ביאור ההוראה הנלמדת מהקביעות דשבת מברכים תמוז בכ״ג סיון
— בנוגע לפועל:
כאשר תובעים מיהודי לעסוק בהפצת המעיינות חוצה במקום רחוק
כוי ,באופן של ״שלח״ ,כנ״ל בארוכה — יכול לטעון :מכיון שנמצאים
בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות ,כיצד יכול להיות בטוח שיצליח
בכל פעולות אלו ,לכאורה ,עצם היציאה לפעול במקום רחוק היא
בבחי׳ הליכה למקום של סכנה ,והרי אין סומכין על הנס!...
הנה על זה ישנה נתינת כח מיוחדת מהקביעות דשבת מברכים חודש
תמוז בכ״ג סיון — שאז נקראים "סופרי המלך" ,מלכו של עולם,
וכותבים "ככל אשר צוה מרדכי״ ,היינו ,שכל אחד ואחת מישראל —
״עם מרדכי״ — נעשה בעל הבית על כללות הנהגת העולם ,כך שכל
הענינים נעשים בהתאם לרצונו" ,ככל אשר צוה מרדכי".
כלומר :מבלי הבט על המעמד ומצב שהיה עד עתה — אומרת "תורת
אמת" שבכ״ג סיון נפעל העניו ד״ויקראו סופרי המלך  ..ויכתב ככל
אשר צוה מרדכי גו׳" ,עד לסיום הענין" :ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר".
וכפי שהיה בימים ההם — שלמרות שפל המצב שבו היו נתונים בני
ישראל ,ועד שהיה מקום לטענה ש״ישנו מן המצוות" ,ועד כדי כך,
שהיה בית דין מסויים שפסק גזירה איומה על בני ישראל ,רחמנא
ליצלן ,אף על פי כן ,כאשר בא התאריך דכ״ג סיון — הנה לא זו בלבד
שנתבטלה הגזירה שנכתבה באגרות הראשונות [על דרך מה שכתוב
בפרשתנו "סלחתי כדברך״] ,ועד שלא נשאר ממנה רושם כלל ,אלא
עוד זאת ,״ויקראו סופרי המלך ..ויכתב ככל אשר צוה מרדכי גו"׳,
היינו ,שנשלחו אגרות שניות שתוכנם היה מן הקצה אל הקצה ,באופן
של אתהפכא" ,אשר ישלטו היהודים גו"׳ ,ובאופן ש״רבים מעמי הארץ
מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם".
(מתוך התוועדות כ"ג סיון שבת פ' שלח ,מבה"ח תמוז תשמ"ג)

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

ג' פרקים ליום
הל׳ ציצית ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
הל׳ ברכות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
הל׳ ברכות .פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יא .הל׳ מילה ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ג .סדר תפלות כל השנה ...עלינו וכו׳.
נוסח ברכות התפלה וסידורן ...עושה שלום וכו׳.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ח-כ"ד סיון
פרק אחד ליום
הל׳ כלים .פרק כג.
פרק כד.
פרק כה.
פרק כו.
פרק כז.
פרק כח.
הל׳ מקוואות ..פרק א.

"אין על מה לדבר! התמונות הללו לא ירדו
מהקירות! אם לא מתאים לך ,תחפש מקום
אחר" ...מנהל בית הספר לאמנות היה נחרץ
בדעתו שהתמונות בכניסה לאולם הן יצירות
אמנות ואין מצב בעולם להוריד אותן ,אפילו
לכמה שעות .לעומתו ,הרב יוסי ליפש ,שליח
הרבי שליט"א מלך המשיח בשכונת קרית
אליעזר בחיפה ,דווקא היה סבור ההיפך -
שאין מצב בעולם שהתמונות הללו יישארו
על הקיר...
כמידי שנה ,גם השנה נערך הרב יוסי ליפש
לאירוע חגיגי לכבוד ל"ג בעומר ,בהשתתפות
מאות מילדי השכונה .הפעם הוא חשב
להשתמש באולם התרבות של 'בית הספר
לאמנות' בשכונה כדי להכיל את הקהל
הגדול .מבעוד מועד ביקש הרב ליפש וגם
קיבל ,אישור מהאחראית על התחום בעירייה,
להשתמש באולם לאירוע ל"ג בעומר ,אך
האישור היה מותנה בכמה תנאים ,אחד מהם
הוא הבאת אישור ביטוח על האירוע .מסיבות
מנהליות חברת הביטוח לא הסכימה להוציא
את האישור המיוחל ונדרשו זמן רב וחשיבה
יצירתית כדי להשיג אותו.
ההתעסקות הרבה בהוצאת אישור הביטוח,
גרמה לכך שחתימת החוזה מול מנהל בית
הספר הלכה ונדחתה .יומיים לפני האירוע
הגיע הרב ליפש לחתימת החוזה ,אך כשנכנס
למבואה של אולם התרבות חשכו עיניו...
על קירות הכניסה היו תלויים תמונות
שאינן מתאימות כלל לאירוע דתי ,בטח לא
לאירוע של חב"ד האמונים על גישתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח שאין לעשות
שום וויתורים ופשרות בענייני הלכה .הרב
ליפש הביע בפני מנהל המקום את הצורך
בהורדת התמונות ,אך המנהל ענה" :למרות
שאני מאוד רוצה לסייע לכם ,לא וכל לצערי.
התמונות הללו הן יצירות אמנות ואי אפשר
להורידן מהקירות!"...
הרב ליפש לא התייאש .הוא פנה למספר חברי
עירייה דתיים ,שיפעילו את כוחם לפתרון
הבעיה ,אך בפי כולם הייתה תשובה זהה:
יומיים לפני האירוע לא ניתן לעשות דבר...
כשכל הדרכים חסומות יש דרך אחת שלעולם
לא חסומה :לבקש את ברכתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,לפתרון הבעיה בדרכים
שמעל לטבע .הרב ליפש לא איבד זמן והעלה
את הבעיה על הכתב .התשובה שקיבל מהרבי
שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות
הקודש הייתה מדהימה! המכתב ,בכרך ט
עמוד קנא ,מופנה לחסיד שהתלונן שהוא
נתקל בקשיים רבים ליישום הדרישה שהרבי

הרב ליפש

הרב ליפש לא
התייאש .הוא פנה
למספר חברי עירייה
דתיים ,שיפעילו את
כוחם לפתרון הבעיה,
אך בפי כולם הייתה
תשובה זהה :יומיים
לפני האירוע לא ניתן
לעשות דבר...
שליט"א מלך המשיח תבע ממנו – להקים
ישיבה באוסטרליה .במענה נכתב ,שעליו
לדעת כי כל הקשיים שיש ליהודים בפעולות
בענייני קדושה ,הם אך ורק בעניינים בהם יש
לאדם החלטה ובחירה חופשית האם רצונו
להתמסר להצלחת הפעולות או שלא ,אך
בעניינים שאינם תלויים בבחירתך – דע לך
שבהם רואים מופתים גלויים למעלה מהטבע!
הרב ליפש הבין את המסר :תעשה כפי
יכולתך ,את השאר יעשה בורא עולם .כדי
לעשות עוד השתדלות בדרך הטבע ,שלח
הרב ליפש הודעת אימייל לאחראית בעירייה
אודות הבעיה שהתעוררה ,והוא פנה להמשך
העבודה לקראת האירוע ,מתוך מנוחה ובטחון
שהכל יהיה בסדר.
בבוקר האירוע התקבלה הודעה מהאחראית:
הריני מאשרת להוריד את התמונות הלא
ראויות ,ומה שלא ניתן להוריד – לכסות .עם
הידיעה החשובה ניגש הרב ליפש למתחם
בית הספר .מנהל בית הספר ,הסכים בשמחה,
באדיבות ובמאור פנים לדאוג בעצמו להורדת
התמונות הלא ראויות...
התקיימה ההבטחה :כשאנו עושים ככל
יכולתנו ,בורא עולם מטפל במה שלמעלה
מיכולתנו ...ואכן גם התהלוכה עצמה
התקיימה בהצלחה מרובה.

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

מפני שכך כתוב בתורה
שכשאומרים לגוי שארץ ישראל שייכת ליהודים  -אין לומר לו זאת משום
שכך קיסינג'ר או מרקס אמרו ,או שמא מפני שלישראל יש כלי נשק -
מסיבות אלו הגוי כלל לא מתפעל .רק כשאומרים לו שארץ ישראל שייכת
ליהודים כיון שכך כתוב בתורה  -אזי מתפעל הוא מכך ,עד שהוא בורח.
(ע"פ שיחת שבת-פרשת שלח תשל"ד  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

רוח של גאולה בשידורי הרדיו
הפעילות במקום היה מגיע גם למשרדי התחנה ולאולפן
השידורים ,ונפגש עם השדרנים והצוות להנחת תפילין
ועוד .בהמשך הוזמן כמה פעמים להשתתף בתוכניות
שונות ,עד להצעה לשדר תוכנית שבועית קבועה ,והוא
מבקש להודות על כך ליו"ר הדירקטוריון שי בן מאור
ולמנהל התחנה אסי לביא.

אחת הפעולות הראשונות להפצת יהדות בדור האחרון
באמצעות חידושי הטכנולוגיה ,החלה כבר לפני עשרות
שנים ,עם שידורם ברדיו של שיעורים בתניא – ספר
היסוד של חסידות חב"ד .פעולה זו כמובן התבצעה
בעידוד ישיר של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בהתאם
לגישה הכוללת לפיה כל דבר שנברא בעולם כולל חידושי
הטכנולוגיה נועדו למעשה לשם מטרה אחת – להרבות
בכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם ,כמו שנאמר בפרקי
אבות" :כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ,לא בראו
אלא לכבודו".

הרב קותי מיודובניק בהגשת התכנית

מאז הלכו הפעולות להפצת היהדות ובשורת הגאולה
וכבשו כל תחום אפשרי במדיה ובפלאי הטכנולוגיה
שהשתכללו מאז פי כמה וכמה ,אך יחד עם זאת לא
הוזנח מקומם של שידורי הרדיו ,וקולה של היהדות
ומסורת ישראל ממשיך להישמע מעל גלי האתר ,ובכך
מביא לציבור גדול של מאזינים את הערכים אותם הם
מחפשים ,ואת הבשורה והנבואה על הגאולה הקרובה.

מידי שבוע משדר הרב קותי
מיודובניק תוכנית ברדיו
'התחנה' הצפוני ,בה הוא
מגיש נקודת מבט מיוחדת
על פרשת השבוע לאור
שיחותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ומקבל
פידבקים נלהבים מהציבור

ללמוד וליישם
אחת התוכניות המיוחדות הנשמעות ברדיו ,היא 'תחנת
רוח' של הרב קותי מיודובניק המשודרת ברדיו 'התחנה'
( )FM 101.5מידי יום שישי בשעה " .14:00הרעיון של
התוכנית הוא להביא את פרשת השבוע לחיי היום יום",
אומר הרב קותי" .אני מכין מראש את החומר לשידור
מתוך השיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת
השבוע ,לרוב על פי שיחות 'דבר מלכות' ,במיוחד בהן
מוסבר הקשר של הפרשה לגאולה ,וכיצד אנו יכולים
לראות זאת בחיינו וכן באירועים המתרחשים בעולם".

כך אמר הרב ברדיו...

בעת השידור הוא אכן מקפיד לקשר את הדברים למישור
המעשי ,כדי שהמאזינים יוכלו לצאת עם מסר ברור –
מה אפשר ללמוד מפרשת השבוע וליישם באופן פרקטי.

התוכנית נולדה בעצם מתוך ההיכרות הארוכה שלו
עם הנהלת התחנה ,בתור מי שמנהל את פעילות חב"ד
באזור התעשיה 'תפן' כבר קרוב לשני עשורים .במהלך

הפורמט הזה התברר כמוצלח ,והרב קותי מספר על
תגובות רבות שהוא מקבל מאת המאזינים ,עם פידבקים
חיוביים על התוכנית המרתקת.

עצה והדרכה

מחפשים גאולה
"התוכנית הזו עושה טוב להרבה אנשים" ,אומר הרב
קותי" ,כי דווקא במציאות של היום יש רבים שמחפשים
עולם טוב ,עולם של גאולה ,והם מקבלים את זה בפינה
השבועית הזו שמעניקה נקודת מבט מיוחדת על פרשת
השבוע ,דרכה ניתן לראות את ההתקדמות של העולם
לגאולה .אני מקווה ובטוח שזו זכות נוספת שתגרום לנו
לזכות לגאולה השלימה ולקבל את פני הרבי שליט"א
מלך המשיח בקרוב ממש".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
המתאים במקומות מסויימים ובחוגים מסויימים.

החובה להרחיב את הפעילות
במענה על מכתבה מכ"ד סיון ,בו כותבת אודות עבודתה
בחודשים שעברו.
מובן מאליו שזה מצער להוודע ,אשר לא זו בלבד שהעבודה
לא גדלה ומתרחבת ,אלא אדרבה מספר המבקרות פחת וכו'.
גם אם נקבל שהטעמים שכותבת הם מדויקים בכל מאה
האחוזים ,עדיין לא נפעל על ידי זה שום דבר ,ובפרט
כשלוקחים בחשבון שכל אחד מאתנו נצטוה להרבות את
הפעולות הטובות ,הרי ודאי הדבר שקודם הציווי הכין השם
ית' את האפשרויות שיוכלו לקיים את הציווי ,שמזה מובן,
שאם עד עתה לא הצליחו בזה ,אין זה מפני אי היכולת,
אלא מפני שמן הסתם לא נעשה מספיק ,או נעשה לא באופן

נא לשמור על קדושת הגליון

הרב קותי משתף באפיזודות שהמחישו לו את השפעת
התוכנית" :בתקופה שלפני ראש השנה והחגים
שבעקבותיו נתקלתי בקשיים להתמיד בשידור מידי
שבוע ,וכבר התחלתי להתלבט האם להמשיך בכך.
באותם ימים העברתי הרצאה לנשים באחת מערי הצפון,
ובתוך הדברים הזכרתי כי בימים אלו של חודש אלול
יש לבדוק את המזוזות .אחת הנשים סיפרה כי היא
אכן שלחה כבר את מזוזות ביתה לבדיקה כי כך שמעה
בתוכניתו השבועית של הרב קותי ברדיו .חייכתי ואמרתי
כי זה אני ...פעם נוספת שנחשפתי להשפעת התוכנית
הייתה כאשר סיפרתי בשידור כי אני נוסע לרבי שליט"א
מלך המשיח והצעתי למאזינים לשלוח אליי שמות אותם
אזכיר לברכה .גם צוות התחנה הופתע מכמות השמות
שזרמו לאולפן באותם רגעים".

(אגרות קודש חלק טו עמ' רלב  -תרגום)

חיזוק בביטחון  -מוסיף בשמחה
והנני מקוה שתמצא את המילים המתאימות להסביר לבעלה
שי' שאסור להיות בעצבות ,וכפי שכותבת שהוא בוכה,
שלמרות שבן-אדם אינו מבין את דרכי השם יתברך ,אך הרי
אין זה פלא ,שכן איך יכול בן-אדם להבין ,בשכלו המוגבל,
את הדרכים וההנהגה של השם יתברך ,אבל זהו דבר ודאי,
שהוא ,ברוך הוא ,הוא עצם הטוב וככל שחזקים יותר בבטחון
בהשם ית' ,כך מהר יותר רואים שכל הענינים שנדמו כלא
טובים ח"ו סופם לטובה...
(אגרות קודש חלק טו עמ' רפח  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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