שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת ואתחנן-נחמו

1407

ט"ו מנחם-אב ה'תשפ"ב ()12.8.22

המזל של ישראל
והלקחים מהמבצע

צריך להודות להקב"ה על הנסים הגדולים שעושה עם עמו ישראל ,ובמיוחד בארץ ישראל אשר תמיד עיניו
בה .לצד לקחי מבצע 'עלות השחר' שלא הסתיים בהכרעת הטרור ,יש לפרסם את הניסים שליוו אותו
ושוב מצאו את עצמם תושבי הדרום ואיתם חלקים נרחבים
מהמרכז ,תחת מטחי טילים בלתי פוסקים .מבצע עלות
השחר ,שיכל להסתיים בניצחון ברור ומוחץ לישראל ,נגמר
בלא כלום ,תוך כניעה לתכתיבי
ארגוני הטרור ,הפיכת החמאס
לכתובת לגיטימית ,המשך
הזרמת חומרים לרצועה והעברת
מיליוני דולרים מידי חודש,
והחמור מכל ,ללא הסרת איום
הטילים.
עצם הפסקת-האש ,יש בה
כדי לפגוע בבטחון עם ישראל.
ידועים דבריו הנחרצים של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שבמשך
עשרות שנים זועק כנגד כל
מהלך המביע כניעה לערבים.
הפסקות האש הוכיחו את עצמן
בכל פעם ,כמסייעות לצד השני
כדי להתכונן טוב יותר לקראת
הסבב הבא ולאגור עוד תחמושת.

ניסים בכל פינה

(ניתן רק לדמיין מה היה קורה אילו חלילה זה היה נופל
במקום אחר .)...וכמובן ההצלחה הגדולה לצה"ל שהצליח
לפגוע במטרות רבות ,לחסל עשרות רבות של המחבלים
ולהשמיד מתקני ייצור של
הטילים ואמצעי טרור.
כל פגיעה של כיפת ברזל ,הרי
היא בגדר נס ,נס כזה המלובש
בטבע ,נס שעושה הקב"ה המגן
ושומר על עם ישראל ,בארץ
ישראל ,עליה נאמר ארץ אשר
תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית
השנה ועד אחרית שנה.

מזלם גובר

קיומו של המבצע ביומיים
עוד בית באשכול שספג פגיעה ישירה .ב"ה
השייכים לתאריך ט' באב,
יושביו לא נפגעו בגופם (צילום :בטחון אשכול)
(בשבת בו חל יום זה ,ולמחרתו
בו ציינו את התאריך שנדחה
בגלל השבת) בוודאי סייעה להצלחת עם ישראל .והלא על
יום זה נאמר אשר בו "יליד מלכא משיחא"  -נולד מלך
בתוך כל זה ,חייבים לתת מילה טובה למקבלי ההחלטות
המשיח .בכל יום הולדת 'מזלו' הרוחני של האדם גובר בו,
בממשלה ,שלראשונה מזה זמן רב ,נקטו יוזמה ,ונתנו את
והוא זוכה לסיוע מיוחד משמים ,ואם כך ,הרי שביום בו נולד
מכת המנע הראשונית ,מכת ההפתעה שנועדה לחסל את
מלך המשיח (מיד לאחר החורבן ,כאשר נוצרה באופן מיידי
המחבלים ,ולא המתינו לפעילותם החבלנית כדי להשיב אש.
האפשרות לגאולה) ,הרי שדרגת ה'יחידה' ,הגבוהה ביותר
הקיימת אצל כל יהודי ,אשר מלך המשיח הוא כנגד דרגא
זו ,בוודאי נתנה כוחות וסיוע רבים לעם ישראל לנצח את כל
אויביו הקמים כנגדו.
אי אפשר להתעלם מיד ה' הניסית ,כפי שבאה לידי ביטוי
לאורך כל שעות קיום המבצע :כאלף ומאה טילים ורקטות
במהלך השבוע האחרון בוודאי נערכו לא מעט אירועים
שוגרו במהלך ימי ההתקפה( ,מדובר בקצב האש הגדול
והתוועדויות שמחה ,בהם הודו להקב"ה על ניסיו הגלויים
ביותר שהיה מאז ומעולם כנגד ערי ישראל!) ,מערכת
אשר עושה עימנו כל העת ,ומן הראוי ,שבמקומות שעדיין
כיפת ברזל ,שהוצבה כדי לפגוע בטילים שכוונו למקומות
לא ציינו זאת ,יעשו זאת בהקדם ,אם ביום השבת ואם בימים
המיושבים ,הצליחה ליירט  96%מהם.
הסמוכים .פרסום הנסים גורם לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה ,כפי שמסביר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח,
יותר מ 200-שיגורים (קרוב
שמורה לנו לתת שבח והודיה להקב"ה על הנסים שעושה
ל )20%נפלו בתוך שטח
איתנו ולפרסמם ,ועד להודיה הכי גדולה על הנס הגלוי
הרצועה ,כשחלקם גורמים
נזקים עצומים בגוף וברכוש
והגדול  -התגלותו לעין כל ,תיכף ומיד ממש!

ניסים ללא הפסקה

חדשות טובות
נערכים לשנת 'הקהל'
לקראת פרוס שנת 'הקהל' והפעילות
המיוחדת הנלווית לה ,כהוראותיו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,יתקיים השבוע מושב
עיוני מיוחד בנושא זה ,במסגרת 'ישיבה ליום
אחד' שמקיים מרכז ההפצה ממש ,ביום
רביעי הקרוב ,כ' מנחם אב ,בהיכל ישיבת
חב"ד בבני ברק ,רח' ברוט  ,11החל מהשעה
 10בבוקר .לפרטים.077-5123-770 :

הצלחה ביהדודס
רשת המועדונים של יהדודס ,שנפתחו
השבוע ,בהפעלתם של תלמידי ישיבות
חב"ד לילדים מהציבור הרחב ,זוכה ב"ה
להצלחה גדולה ,כאשר בערים וישובים רבים
נפתחו עשרות סניפים ,בהם נהנים הילדים
מחויות ולימודים הספוגים באוירה של
גאולה.

הדפסת תניא בגואטמלה
לראשונה בהיסטוריה הודפס ספר התניא
באי התיירותי ס .מרקוס שבגואטמלה,
בארגונם של התמימים השלוחים מנדי
ציקוושווילי ומנדי שפירו שהגיעו לעונת
הקיץ לפעול באי ס .פדרו תחת שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח הרב אברמי מאירי.
לאחר ההדפסה אמרו התמימים 'לחיים'
ולמדו יחד מספר שורות תניא מתוך דפי
הדפוס הטריים.

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

כשגלי הקול חודרים במסה הדוממת
אחד הניסים הגדולים שהיו במתן תורה הוא שקולו של
הקדוש ברוך הוא לא פסק ,כלשון הפסוק" :קול גדול ולא
יסף".

ההד שנעדר
כעת נותר להבין בנוגע לפירוש השלישי ,מה מיוחד בכך
שלא בא הד לאחר הקול:

המדרש מביא שלוש אפשרויות כיצד לבאר את גודל
הנס :הפירוש הראשון הוא שהקול שיצא מאת ה' התחלק
באופן ניסי לשבעה קולות נוספים ולשבעים שפות (!).
הפירוש השני הוא שקולו של ה' לא נדם לעולם אלא
המשיך להדהד בכל דור ודור ,ומקול זה קיבלו כל
הנביאים את רוח הנבואה .הפירוש השלישי הוא שלא בא
הד בעקבות הקול.

תופעת ההד נוצרת כאשר גלי הקול נתקלים בקיר (או
בכל דבר אחר) שעוצר בעדם שאז הם חוזרים ומהדהדים
שוב .כמו כדור ,שכאשר זורקים אותו על קיר ,הוא חוזר
ומנתר לאחור.
אך בעשרת הדיברות לא היה הד ,כי כאשר הקדוש ברוך
הוא אמר "אנכי ה' אלוקיך" ,שום דבר לא יכל לעצור בעד
הקול ,והוא המשיך וחדר בכל פרט ופרט בבריאה .כל
דבר בעולם ספג לתוכו את הקולות של עשרת הדיברות
ונהיה חדור בהם .וזה כוונת הפסוק "קול גדול ולא יסף",
שהקול הגדול לא חזר ,אלא הוא נקלט ונספג בבריאה
כולה.

כלפי דברים אלו אומר
הפסוק "קול גדול ולא יסף",
שזה מדגיש ומבהיר שכל
ענייני התורה שמתגלים בכל
דור הם המשך ישיר לאותו
קול שהדהד בהר סיני ,ובהם לספוג את התורה והמצוות
מכאן ניתן ללמוד את ההוראה אלינו:
מלובש הקב"ה בעצמותו

לפי שני הפירושים הראשונים מובן מה היה עוצמתו של
הקול ,אך הפירוש השלישי כלל לא מובן  -מה מייחד את
הקול בכך שלא בא הד בעקבותיו? לכאורה זה אף מקטין
את עוצמת הקול ,שהרי ככל שהקול גדול יותר כך חוזר
הד חזק יותר.
ובכלל צריך להבין איזו הוראה אנו יכולים ללמוד מכך
שקול ה' לא פסק ,שהרי התורה איננה ספר סיפורים,
אלא כל מה שכתוב בה בא ללמדנו הוראה בעבודת ה'.

באותו קול
עשרת הדיברות פותחים במילה "אנכי" ,והגמרא מסבירה
ואומרת ש"אנכי" הם ראשי התיבות "אנא נפשי כתבית
יהבית" (אני את נפשי כתבתי והבאתי) ,כלומר שהקדוש
ברוך הוא הכניס את כל כולו בעשרת הדיברות ,ואמר
אותן לכל אחד ואחת מבני ישראל באופן אישי.
למרות עוצמת הדברים היה ניתן לחשוב שהקדוש ברוך
הוא הכניס את עצמותו רק אז  -במתן תורה ,אך בכל
הדברים שהתגלו בתורה מאוחר יותר אין את אותה

מעלה מיוחדת ,כי בהם לא נאמר "אנכי" .כמו כן ניתן
היה לחשוב מעלה זו אינה קיימת בשבע המצוות שנצטוו
בני נח.
כלפי דברים אלו אומר הפסוק "קול גדול ולא יסף" ,שזה
מדגיש ומבהיר שכל ענייני התורה שמתגלים בכל דור
הם המשך ישיר לאותו קול שהדהד בהר סיני ,וגם בהם
הקדוש ברוך הוא מלובש בשיא עצמותו ,ואפילו המצוות
שקיבלו בני נח מקורם הוא באותו "קול גדול" ממתן
תורה שנחלק לשבעים שפות.

כאשר יהודי לומד תורה ,עליו להשתדל שהדברים
יחדרו בו לגמרי ,ממש כפי שהיה במתן תורה ,שהקול
חדר אפילו בחלק ה'דומם' שבעולם ,וכאשר קול התורה
חודר בכל חלקי היהודי אזי זה נהיה חלק ממנו ,כך שהוא
והתורה מתאחדים למציאות אחת.
ועניין זה יהיה בגלוי בעולם כולו בקרוב ממש ,כיעוד
הגאולה ש"אבן מקיר תזעק"  -שהקירות עצמם יהיו
חדורים באלוקות ,והם יזכירו לאדם את חובתו בקיום
רצון ה'  -בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק ד' ע' )1092

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ואתחנן אל ה' בעת ההיא

(ואתחנן ג ,כג)

ועניין זה מודגש גם בשבת (שלאחרי תשעה באב) הסמוכה
לחמישה-עשר באב:
שבת נחמו – "שבת שאחר תשעה באב מפטירין נחמו נחמו
עמי  . .מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד
ראש השנה"" ,שבע דנחמתא" – שאז מתחילה הנחמה
"נחמה בכפלים" על החורבן והגלות על-ידי (ההפטרה
בדברי הנביאים על דבר הבטחת הקדוש ברוך הוא על)
הגאולה האמיתית והשלימה.
ופרשת ואתחנן – בהתחלת פרשת ואתחנן נאמר "ואתחנן
אל ה' גו' אתה החילות גו' אעברה נא ואראה את הארץ
הטובה וגו'" – תפילתו של משה רבינו (תקט"ו תפילות,
כמניין "ואתחנן") להיכנס לארץ-ישראל.

להיכנס לארץ-ישראל ,עד כדי כך שהתפלל על זה תקט"ו
תפילות – שאילו היה משה רבינו מכניס את בני-ישראל
לארץ ובונה בית-המקדש ,לא היה נחרב בית-המקדש
לעולם ,והיה לו קיום נצחי כמו שיהיה לעתיד לבוא.
ונמצא ,שבפרשת ואתחנן (בקשת משה רבינו להיכנס לארץ)
מודגש העניין דגאולה אמיתית ושלימה ,גאולה נצחית שאין
אחריה גלות.
 ...צריכה להיות הדגשה והוספה מיוחדת בכל הקשור לקירוב
הגאולה ,כולל ובמיוחד – הציפייה ,הבקשה והתפילה על
הגאולה – על דרך ובדוגמת תפילת משה ,תקט"ו תפילות,
כדי לפעול הכניסה לארץ באופן של גאולה נצחית.
על כל אחד ואחת לעשות חשבון צדק בנפשו :מה עשה עד
עתה לקירוב הגאולה?!
(משיחת שבת פרשת ואתחנן תשמ"ח,
התוועדויות תשמ"ח כרך ד ,עמ' )154 ,147-148

ואיתא בספרים בביאור גודל תשוקתו של משה רבינו

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:57
20:11

19:12
20:14

19:05
20:15

19:14
20:13

19:40
20:40

הפטרה :נחמו נחמו עמי  -איש לא נעדר (ישעיהו מ ,א  -כו) .פרקי אבות :פרק ג

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

להוסיף בלימוד הגאולה
כיון שנמצאים על סף הגאולה האמיתית
והשלימה שבה יהיו כל הענינים באופן של
בלי גבול – צריכה להיות ה"טעימה" . .
מהבלי גבול דהגאולה ,ע"י ההוספה בעניני
התורה ומצוות באופן שלמעלה ממדידה
והגבלה  . .והדגשה מיוחדת על ההוספה
בלימוד התורה בעניני הגאולה – הן בנגלה
דתורה ,ובפרט בספרו של הרמב"ם שכולל
גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה ,כמו
הלכות בית הבחירה  . .וכן הלכות מלכים
ומלחמותיהם ומלך המשיח ,והן בפנימיות
התורה  . .שמבארים עניני הגאולה.
(דבר מלכות ש"פ ואתחנן 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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שלמות הארץ ובטחון עם ישראל
נביא דורנו  -הרבי שליט"א מלך המשיח ,מתריע וזועק פעמים רבות
כנגד המהלכים המסוכנים של הפסקת-האש ואי סיום פעולת השמדת
המחבלים .להלן ציטוטים קצרים מתוך שיחות קודש רבות בנושא זה:

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

תשובה משמיים

לא להפסקת אש
לפני סיום הפעולה

מבחני ההסמכה לרבנות של הרבנות
הראשית לישראל ,ידועים כמבחנים מעמיקים
וקשים .אחוזים מעטים מבין בחורי הישיבות
והאברכים בארץ ניגשים בכלל למבחנים אלו,
ומבין הנבחנים עצמם לא רבים עוברים את
המבחנים בהצלחה.

חייבים להכריע את האויב

בשביל לעבור בהצלחה מבחנים אלו צריך
לזכור בעל פה כמות אדירה של חומר.
לדעת כל דין והלכה כפי שהוא מופיע בכל
סדר השתלשלות פסיקת ההלכה :מהו יסוד
ההלכה שכתוב בתורה ,מה נאמר על כך
במשנה ובגמרא ,כיצד עסקו בזה הפוסקים
הראשונים ,מה נכתב על כך בספרי ההלכה
הרבים ,מה כתבו על כך מפרשי השולחן ערוך,
וכיצד התייחסו לזה הפוסקים האחרונים ,עד
לפוסקי דורנו .תכפילו את הרשימה הארוכה
הזאת בכמות לא מבוטלת של שאלות ותבינו
מדוע המבחנים הללו כל כך קשים וסבוכים.

"כאשר מתחילים במלחמה ובהמשכה מהססים לכאן ולכאן ולא
מסיימים את המלחמה לגמרי  -הרי זה דומה לרופא שמתחיל לעשות
"ניתוח" ומפסיק באמצע ה"ניתוח" :כבר התחילו במלחמה ,ודם יהודי
נשפך כבר ,ואף-על פי-כן ,מפסיקים באמצע ,מבלי לסיים את הפעולה
שעבורה יצאו למלחמה!
"משאירים את החיילים במקום סכנה ,מבלי לדעת מה ילד יום כו'
ומצווים עליהם שלא להשתמש בכלי הנשק שברשותם אלא אם-כן
מתקיפים אותם ,בה בשעה שישנו פסק-דין מפורש בשולחן-ערוך
(אורח חיים) סימן שכ"ט" :נכרים שצרו כו' יוצאים עליהם בכלי זין
כו'" וכאמור – כל זה נעשה בהתאם לשיקולים פוליטיים שלא להרגיז
את הגוי".
(משיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ג)

מדוע אסור לעשות הפסקת אש?
"ידוע ומפורסם (ומובן בפשטות) ,שבמלחמת העולם השניה (ועל-
דרך-זה במלחמות שלפניה) ,ביקש הצד המנוצח שקודם שיתחילו
במשא-ומתן על השלום  -יעשו הפסקת-אש ,וכל אנשי-הצבא התנגדו
לזה  -בהסבירם שינצלו את הפסקת-האש לביצור וכו' ,ועל-ידי-זה
(אדרבה) יתמעטו הסיכויים לשלום אמיתי ובר-קיימא.
(וסיים הרבי שליט"א מלך המשיח)..." :היום באמרי את ההפטרה
ראיתי שיש בה רמז למצב העכשווי ,ששם נאמר" :מדוע באתי ואין
איש קראתי ואין עונה ,הקצור קצרה ידי מפדות"?!" (וכאן בכה הרבי
שליט"א מלך המשיח בכיות נוראות).
(משיחת ש"פ עקב תש"ל)

בין חסידי חב"ד מקובלת הוראתו של הרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ,שעל כל
הבחורים המתחנכים בישיבות חב"ד להשתדל
להוציא 'סמיכה' לרבנות עוד לפני חתונתם.
בחורים רבים מקיימים את ההוראה ברמת
בחינה סטנדרטית ,אך 'המהדרים' ניגשים
למבחנים של תלמידי החכמים הגדולים –
מבחני הרבנות הראשית.
שלום ליפש הוא אחד מהתלמידים הרציניים
הללו .שנה שעברה הוא נבחן ברבנות על כל
הלכות איסור והיתר .השנה הוא נרשם לבחינה
על כל הלכות שבת .חודשים ארוכים שקד יחד
עם החברותא שלו בלימוד ההלכה ,אך כחודש
וחצי לפני המבחן ,גילו לתדהמתם ש ...דרך
הלימוד שלהם היתה שגויה ובשביל להצליח
במבחן ברבנות עליהם ללמוד את החומר כולו
מהתחלה...

"עד כדי כך גדולה שפלותם ו"רגש הנחיתות" שלהם כלפי הגוי -
שלא איכפת להם שיהיו קרבנות נוספים רחמנא-לצלן ,העיקר שלא
"להרגיז" את הגוי בזה שלא מתייעצים איתו על כל פרט ופרט .ועל-
אחת-כמה-וכמה כאשר מסיימים את הפעולה כולה מבלי להתייעץ
עמו בתחלה!

הזמן קצר .אין כמעט סיכוי בעולם להספיק
חומר עצום כל כך עד המבחן! בנוסף ,הוא
שקד על לימוד התורה במרכז חב"ד העולמי
בבניין " "770המפורסם שבניו יורק .בשביל
להגיע למבחן הוא צריך לטוס במיוחד מניו
יורק .יש היגיון להוציא  1,500$כדי לנסוע
למבחן שאין לך כמעט סיכוי בעולם לעבור
אותו?...

"ומכיון שגם ה"מחבלים" מבחינים ב"רגש נחיתות" זה ,בראותם
שמהססים אם להתקדם אם לאו ,הרי עובדה זו גופא מחזקת את
רוחם ,לאחרי האימה ופחד שנפלה עליהם בהתחלת המלחמה ,ועד
כדי כך  -שגם ה"מחבלים" הנמצאים במקומות אחרים הרימו את
ראשם ,באמרם שעתה יכולים הם לנסות שוב לעשות מעשי חבלה,
ואמנם עשו זאת בכמה מקומות ,רחמנא ליצלן"!

אבל חסידים לא מחליטים בשום דבר חשוב
על דעת עצמם .יש רבי בעולם ,ובכל שאלה
חשובה שואלים את פיו! שלום כתב לרבי
שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות
קודש .המענה שקיבל הכיל מסר ברור:
המשיכו ללמוד בכל הכח וגשו למבחן ברבנות!

(משיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ג)

הוא והחברותא חזרו ללמוד בכל הכח .כמעט
כל שעות היום הם היו עסוקים בלימוד

הגורם לצרות זהו רגש הנחיתות כלפי הגוי

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

ג' פרקים ליום
הלכות סוטה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד .ספר קדושה .הל' איסורי ביאה ..א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.

ט"ו-כ"א מנחם-אב
פרק אחד ליום
הל׳ גזילה ואבידה .פרק יז.
פרק יח.
הל׳ חובל ומזיק ..פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

הרב שלום ליפש

שלום מצא את עצמו
חושב על נושאים
בהלכות שבת בכל
רגע פנוי – באמצע
האוכל ,באמצע הליכה
ברחוב ...כשרצה
ללכת לישון היה צריך
להכריח את עצמו
להפסיק...
אינטנסיבי של סוגיות הלכות שבת .שלום מצא
את עצמו חושב על נושאים בהלכות שבת בכל
רגע פנוי – באמצע האוכל ,באמצע הליכה
ברחוב ואפילו באמצע תפילת שמונה עשרה...
כשרצה ללכת לישון היה צריך להכריח את
עצמו להפסיק לחשוב על ההלכות...
אך למרות כל המאמצים ,הואלא הצליח
לסיים את החומר לפני המבחן .הוא הגיע
לארץ בטיסה וניגש (ביום שני לפני שבועיים)
למבחן הגדול בירושלים .למזלו הרב ,רוב
השאלות היו מתוך החומר שהספיק ללמוד,
אבל היו שם גם שאלות מחומר שהוא לא
הספיק ללמוד כלל לפני המבחן .לפחות על
אחת מהן הוא היה מוכרח לענות כדי להגיע
לציון מצליח במבחן .מה עושים עכשיו?...
לפתע הוא נזכר :שלושה ימים לפני כן ,ראה
בהשגחה פרטית עלון תורני כלשהו בו הופיע
סיכום מדוייק של הסוגיא הזאת! ה' עזר והוא
גילה שכל המאמר המורכב 'מונח' לו בראש
היטב .משמיים שלחו לו את התשובה...
באותו לילה ,כשכתב שוב לרבי שליט"א
מלך המשיח ,זכה לקבל את המענה המופלא
(תוכן)' :שמחתי לשמוע שנבחר בשנית לכהן
כרב' ...כשמתייגעים ומתאמצים בעבודת ה',
זוכים לעזרה וסיוע מיוחד משמים!
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חבל שלא עשו זאת קודם
כעת כבר "צועקים ככרוכיא" שחבל שלא יישבו את השטחים קצת
זמן לפני-כן ,שאז לא היו את כל הצרות-צרורות שישנן עכשיו ,לא היו
צריכים לתרץ את עצמם ולהתחרט ולהזמין על עצמם לחץ וכו'  . .ובפרט
שהתיישבות זו מיוסדת על דיבורו של הקב"ה...
(ע"פ שיחת אור ליום ו' ט"ו באב תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

הבחירות לנשיאות הובילו אל הנשיא האמיתי
ביום רביעי הוכרזו תוצאות הבחירות ,ונמרוד החל
לתכנן את עצמו .הוא לקח את דבריו ברצינות והיה צריך
מישהו שיסביר לו איך שומרים שבת ,מה נדרש להכין
ועל מה יש להקפיד במהלך השבת .הוא נכנס לבית חב"ד
בשכונת מגוריו 'כרמל צרפתי' בחיפה ,שם פגש את שליח
הרבי שליט"א מלך המשיח הרב יהודה גינזבורג שעזר
והסביר ככל שנדרש ,ואף הזמין אותו לשבת.

אחד מהיסודות אותן הנחיל מייסד תנועת החסידות
רבי ישראל בעל שם טוב ,היא העובדה כי כל התרחשות
בעולם ,ולו הקטנה ביותר ,מתבצעת בשימת לב מיוחדת
מאת הקדוש ברוך הוא .בשפה החסידית זה נקרא
'השגחה פרטית' ,כלומר ,בורא העולם משגיח על כל פרט
ופרט בעולמנו .לא תמיד אנחנו מבינים או משיגים את
נקודת המבט הכללית ,הנותנת לנו להבין את התמונה
המלאה ,אך במקרים שזה כן קורה ,פעמים רבות אנו
נדהמים מהתסריט האלוקי ,ומהאופן בו הבורא בוחר
לנווט את הדברים בעולמנו.

נמרוד זוטא מוסר שיעור בישיבת 'מלך המשיח'

פעילות במערכת הבחירות

"לא תכננתי אז שזה יתפתח למקומות נוספים ,אבל
עם הזמן זה הגיע" ,אומר נמרוד" .בהדרגה מצאתי את
עצמי מתחיל להקפיד על כשרות מהודרת למוצרי מזון,
חובש כיפה והולך עם ציצית .בתקופה הראשונה לא
הרגשתי מחוייבות לחב"ד דווקא והייתי שומע שיעורים
מרבנים נוספים מחוגים שונים .הנקודה עליה אני יכול
להצביע היתה לאחר שהשתתפתי באירוע 'משיח בכיכר'
שהתקיים בתל אביב .היו שם המון אנשים ,והיתה
שמחה גדולה וריקודים .בדרך חזרה עשיתי חושבים ואז
אמרתי לעצמי 'זהו ,כעת אני חב"דניק' .בהמשך נכנסתי
ללמוד בישיבת חב"ד בצפת ,נסעתי לרבי שליט"א מלך
המשיח ,ובשנתיים האחרונות אני בישיבת 'מלך המשיח'
בירושלים".

בכדי להראות שאני בטוח
בכך אף אמרתי לו שאם
טראמפ ייבחר אני מוכן
לשמור שבת .לא פירשתי
את זה כחזרה בתשובה אך
התייחסתי לכך ברצינות כי
מבחינתי זו היתה מילה שלי
אליו

עד לפני שנים ספורות היה נמרוד זוטא צעיר חיפאי,
בעל עסק פרטי של פרסום ,המתמחה בקידום ושיווק
ברשת .הוא גדל במשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות,
בצבא עבר קורס מ"כים ושימש כתומך לחימה ,ובהמשך
יצא לעבוד במכירות בארה"ב ואף עסק באבטחה .הוא
לא תכנן לחזור בתשובה ,ובוודאי לא חשב שזה יקרה
כתוצאה ממערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב.
"בשנת  ,2016תחילת שנת תשע"ז ,נבחר דונאלד טראמפ
לנשיא ארה"ב .במהלך מערכת הבחירות המתוחה,
פעלתי בנושא כאן בארץ ישראל .המטרה היתה להשיג
תמיכה ציבורית בבחירתו ,ובכלל ליצור מודעות בקרב
הקהל .זה נבע אצלי כהכרת הטוב כלפיו לאור העמדות
שהציג ביחס לישראל ,ומתוך הבנה שבחירתו אכן תעשה
טוב לעם ישראל" ,הוא מספר.

הוא החל לחזור בתשובה כתוצאה מהבחירות לנשיאות,
וזכה להתקרב לנשיא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח.
לצד הלימודים בישיבה ,מקדיש נמרוד זמן לסייע
בפעילות ובהפצה של בשורת הגאולה .הוא סייע להפיק
כרטיס יפה לחלוקה עם תמונה ייחודית ומיוחדת של
מלך המשיח והפרק שלו בתהילים לשנה זו ,פרק קכ"א.
כמו כן עמל על הוצאת קובץ חידושי תורה של תלמידי
ורבני הישיבה ,ושותף לפעולות נוספות לקבלת פני משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש.

ותיאום הכניסה לרחבת הכותל הצריכו להשיג אישורים
שונים מהמשטרה ומגורמים נוספים" .נפגשתי אז עם רב
הכותל ,ובמהלך הפגישה הוא הביע ספק גדול בנוגע
לבחירתו של טראמפ .אני מצידי הסברתי עד כמה
חשוב שהוא ייבחר ,ובכדי להראות שאני בטוח בכך אף
אמרתי לו שאם טראמפ ייבחר אני מוכן לשמור שבת.
לא פירשתי את זה כחזרה בתשובה אך התייחסתי לכך
ברצינות כי מבחינתי זו היתה מילה שלי אליו".

הוכחת רצינות
אחד הדברים עליהם עבד באותה תקופה היה ארגון
אירוע תמיכה ותפילה בירושלים ,במהלכו הקהל היה
אמור להגיע לכותל המערבי לשאת תפילה .הארגון

עצה והדרכה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

חשיבות ההכנות לתפילה
במענה על מכתבו מאור ליום ו' ,בו כותב אודות סדר הבוקר
באגודתם ,לימוד לפני התפילה ,ואחר-כך הכנות ובכללן
טבילה במקוה של רבים מהחברים וכו' שמובן שמפני זה
מתחילים את התפילה מאוחר .ועתה עלתה סברא שיתחילו
את התפילה בבוקר שעתיים מוקדם יותר ,וכתוצאה מכך
כבר לא יהיו כל הענינים שהיו עד עתה לפני התפילה .וטעם
השינוי הוא ,כדי שהתפילה תהיה בזמן קריאת שמע.
מובן ,שאין לותר בשום אופן על מנהג זקנים-חסידים
וחסידים ואנשי מעשה ,על ההכנות שקודם התפילה ,ובפרט
שגם אצלם נוהגים כן זמן רב ,ורבים הם הנוהגים ,מקבל
הדבר קדושה וחומר של מנהג רבים.

"

שותף לפעילות

אך באמת אין כלל צורך להגיע לזה ,כשלוקחים בחשבון את
ענין "הכון לקראת אלקיך" ,כמבואר באריכות בספרי מוסר,
חסידות וקבלה ,ופשוט.
ואודות השאלה של זמן קריאת שמע ,הרי בטח אומר כל
אחד קריאת-שמע קטנה בזמנה ,למרות שכל אחד אומר זאת
ביחידות ,אבל חס-ושלום לבטל את הענין של תלמוד תורה
ועת רצון ,הכנה לתפילה באור בוקר ,שאז אידלי יומא אידלי
קצירא ,קצירי ומריעי רבנן ,שעל כל יהודי אומר שלמה
המלך ובשם עצמו" ,חולת אהבה אני" להקב"ה לתורתו
ולמצוותיו ,וכמאמר רבותינו ז"ל הידוע שאפילו אני ישנה
בגלותא ,ולבי ער להקב"ה לתורתו ולמצוותיו.
(אגרות קודש חלק טו עמ' תכו  -תרגום)

והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה – הן בנגלה דתורה ,ובפרט בספרו של הרמב"ם
שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה  . .ומה טוב – שלימוד זה יהי' באופן ד"עשרה (ציבור) שיושבים
(בהתיישבות וקביעות) ועוסקים (באופן של "עסק") בתורה"...
דבר מלכות ,ש"פ ואתחנן תנש"א
לפרטים והרשמה054-2248-770 | 077-5123-770 :
יום רביעי כ’ מנחם-אב ה'תשפ“ב ) (17/8/22החל מ 10:00בבוקר
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