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כשמדובר על פיקוח
נפש  -אסור לשתוק!

הגיע זמן ההכרעה .מול הקמים להרגנו יש להקדים ,להכות אותם בהפתעה דווקא בעת שהם אינם ערוכים
ורוצים בעימות ,ולהביא למיגורם בעזרת ה' .עלינו להפסיק להכנע לתכתיבי המחבלים ,ולהגיע להכרעה.
במקרים נדירים במיוחד ,מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח
טפח מהחינוך שקיבל ומאורח החיים שליווה אותו בשנות
צעירותו בצל אביו הגדול המקובל רבי לוי יצחק.
כזה הוא הגילוי המדהים המגלה
באחת מאגרות הקודש ממהלך
מחשבותיו בילדותו" :מיום הלכי
ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל
להתרקם בדמיוני ציור גאולה
העתידה  . .וכחלק מעתיד
מזהיר זה וכחלק מגאולה זו
יהיה "נשיא זה מלך ,לא נשיא
שבט  -אלא שאין על גביו אלא
ה' אלקיו" ,והכל יהיה באופן
אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה
 "יאמר ביום ההוא אודך ה' כיאנפת בי"".

ענין הקשור בפיקוח־נפש – אסור לשתוק! אפילו כשיודעים
שתוך כדי דיבור (או מחר או לאחר זמן) פלוני־בן־פלוני
יעביר לשון־הרע לפלוני־בן־פלוני".
במילים פשוטות ,הרבי שליט"א
מלך המשיח מבהיר כי דרכו
לעמוד ולומר את האמת
בענינים אלו ,נובעת מחינוכו של
אביו ,ומאוחר יותר אף מהנהגתו
של חמיו ,הרבי הריי"צ ,שמסרו
נפשם ולא שתקו מול ענינים
של פיקוח נפש וסיכון יהודים
אחרים ברוחניות ובגשמיות.

השכם להורגם

חינוך למסירות נפש
ניגוד גמור לדרך זו של עמידה
רבי לוי יצחק שניאורסאהן ,אביו של הרבי
בתוקף ושמירה על חיי כל
מאוחר יותר נאסר אביו של
שליט"א מלך המשיח.
יהודי ,גילתה ממשלת ישראל
המשיח,
הרבי שליט"א מלך
בשבוע שעבר בהתנהלותה מול
קזחסטאן,
ואף הוגלה לערבות
התקרית שהתחוללה בגבול הצפוני ,ולא בפעם הראשונה.
בעקבות מסירותו והתעקשותו להמשכת חיי היהדות תחת
במשך שנים מכתיבה הממשלה דרך של הבלגה ורפיסות
המגף הקומוניסטי .הוא נפטר מתוך יסורים קשים בעודו
נוכח ההתקפות של ארגוני הטרור ,ובכך למעשה מעצימה
מרצה את העונש שהטילו עליו בגין "עוון זה".
אותם ונותנת להם את האפשרות לצמוח ולהתפתח.
המנעות החיילים נוכח פעילות המחבלים שהובילה
לעצירת העימות ,מעניקה לטרוריסטים את מאוויים
על תקופת ילדותו בצל אביו הגדול ,מספר הרבי שליט"א
ומגבירה את שליטתם בקביעת גובה הלהבות וקווי
מלך המשיח" :הקב״ה עזר לי (לא על ידי הבחירה והרצון
העימות .מצב זה מעמיד במשך השנים את תושבי הגבול
שלי) שנולדתי בכור לאבי ,שאחר כך מינוהו ל״רב ראשי״
כבני ערובה ,כשהם נתונים ל'חסדיהם' של שונאינו
(כפי שקוראים לזה היום) בעיר יקטרינוסלב  . .מכיון
שברצונם יפתחו בעימות וברצונם יתקיפו את הישובים,
שבימים ההם ובמדינה ההיא היו צריכים לנהל ויכוח או
כשהממשלה מצידה עדיין מחפשת את כל הדרכים שלא
לענות על שאלה וגידוף ברוסית ,והיות שהייתי הבן הגדול
להכנס עימם למלחמה .הגיע זמן ההכרעה .מול הקמים
של הרב הראשי – זה התגלגל עלי  . .לכן הורגלתי מאותם
להרגנו יש להקדים ,להכות אותם בהפתעה דווקא בעת
זמנים  . .שאין מה להתיישב ולשתוק ולהמתין לתואר של
שהם אינם ערוכים ורוצים בעימות ,ולהביא למיגורם
כבוד – אינני אוחז בזה,
בעזרת ה'.
אסור לי לאחוז בזה ,ולא
רק היצמדות מוחלטת להוראות והנחיותיו של הרבי
לשם כך חינכו וגידלו אותי.
שליט"א מלך המשיח יביאו בטחון ושלווה ,ובוודאי יזרזו
חונכתי שכאשר מדובר על
התגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

חונכתי לא לשתוק

חדשות טובות
כ' מנחם-אב
ביום שני הקרוב יחול יום-השנה ה 76-של
הגאון רבי לוי יצחק שניאורסאהן ,אביו של
יבלחט"א הרבי שליט"א מלך המשיח .יום זה
מצויין באירועים ,כינוסי תורה ,בהתוועדויות
ובלימוד תורתו .פרטים במוקדי חב"ד.

מחנות קיץ וירטואליים
גם בקיץ הנוכחי :קייטנות יהדות מהנות
וערכיות והפעם בגרסה וירטואלית עד
לבית .הפקה מושקעת של רשת הקייטנות
'יהדודס' המיועדת לכלל ילדי ישראל
ומגיעה אליכם הביתה עם פעילויות
מרתקות דרך המחשב .לפרטים נוספים:
.058-770-3159

קליפ משיח עכשיו
לאחר שורת קליפים ושירים העוסקים
בגאולה ומשיח ,הזמר והיוצר שימי אזולאי
בקליפ חדש ,מקפיץ ומפתיע ,משמח
ומחזק את האמונה בגאולה הקרובה .חפשו:
'משיח עכשיו שימי אזולאי'.

קליפ גאולה
הגיטריסט ברק גרוסברג משיק ביצוע
מחודש של השיר 'גאולה' בקליפ מרהיב
מתוך הופעתו ב'בארבי' בתל אביב .חפשו:
'ברק גרוסברג גאולה'.

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

האמונה היא עיקר היהדות
השבוע אנו קוראים בתורה את פרשת ֵע ֶקב – "והי' ֵע ֶקב
ִּת ְש ְׁמעּון" .את המשמעות של המילה "עקב" מפרש
רש"י" :מצוות קלות שאדם דש בעקביו" ,כלומר ,מדובר
על מצוות שנראות ומורגשות כפשוטות ואדם לא
מספיק נזהר בהם ואף נוטה לזלזל בחשיבותם.

דבר .אבל לא! עיקר היהדות היא אמונה ,ובשלב מתקדם
יותר אפשר לנסות להפנים את הדברים בשכל.
בכל קיום מצווה זוכים לחיבור אינסופי עם הקדוש
ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,ואין זה משנה אם זו מצווה
חשובה שקיבלנו בהר סיני או תקנה שחכמי ישראל
תיקנו מאוחר יותר ,כי בכל מצווה שיהודי מקיים הוא
מתחבר עם האור האינסופי והעצם של עצמות ומהות.

במדרש מסופר שדוד המלך מזכיר בתהילים את חששו
"ל ָּמה ִא ָירא ִּב ֵימי ָרע ֲעוֹן ֲע ֵק ַבי
ממעידה במצוות אלו – ָ
סּובנִ י"'ֲ :עוֹן ֲע ֵק ַבי' ,כך הוא קרא למצוות הלא-חמורות
יְ ֵּ
ומהן חשש .דוד המלך לא חשש מהחמורות כדוגמת
שמירת שבת ,כשרות וכדומה אלא דווקא מה"פשוטות".

אך היצר הרע הנטוע בלב כל אחד לעיתים מטיל ספק
ומטעה לחשב סדרי עדיפויות בקיום התורה והמצוות.

בכל קיום מצווה זוכים
לחיבור אינסופי עם הקדוש
ברוך הוא בכבודו ובעצמו,
בכל מצווה שיהודי מקיים
הוא מתחבר עם האור
האינסופי של עצמות ומהות להתחבר בלי חשבון
באותה מידה שיהודי מתנהג ,כך מתנהגים איתו

וזה היה החשש של דוד המלך :דוד המלך ידע גם ידע
את החשיבות של קיום כל המצוות ,הן החמורות ביותר
והן ה"פשוטות" .אך חשש שמא הוא לא מקיים את
המצוות הקלות באותה מידת חשיבות שהוא מקיים את
המצוות החמורות.

דברים אלו תמוהים :הרי בוודאי שדוד המלך הקפיד
לקיים את כל המצוות כולם ,הן ה"חמורות" והן
ה"פשוטות" ,ואם כן מדוע חשש מהמצוות הפשוטות
דווקא?

קודם כל ה'חמורות'
לא מדובר כאן על אדם שמזלזל חלילה בקיום מצוות,
אלא מדובר על יהודי שמקפיד לשמור את כל התורה
והמצוות ,אך הוא דוחה את המצוות הקלות למועד
מאוחר יותר.

תהילים ותניא)?" הוא משיב שהוא בכלל לא מתפלל
בכל יום ,וכיצד דורשים ממנו ללמוד חת"ת? קודם כל
יתחיל להקפיד על שלושת התפילות – שחרית ,מנחה
וערבית – ורק אחר כך יוסיף וילמד חת"ת.

הוא טוען שצריך להיות סדר .כשם שלא יעלה על הדעת
שאדם ללא נעליים יקשור סביב צווארו עניבה ,כך צריך
להיות סדר מהקל אל הכבד – תחילה יש לקיים את
המצוות החמורות ורק אחר כך את שאר המצוות.

הגיון מול אמונה
טענות אלו אמנם הגיוניות ומתקבלות על הדעת ,אבל
לאמיתו של דבר – עיקר היהדות היא אמונה תמימה בה'
ללא חישובים שכליים.

למשל ,כאשר באים ושואלים אותו "מה עם 'לאהוב כל
יהודי'?" הוא משיב שהוא עדיין לא החזיר טובה לשכן
שעזר לו .רק אחר כך יתפנה לאהוב יהודי נוסף .כאשר
שואלים אותו "מה עם לימוד חת"ת (שיעור יומי בחומש

יש מי שחושב שלפני הכל מוכרחים להבין בשכל כל

ניצוצות של גאולה
והיה עקב תשמעון

חכמינו אמרו "אין והיה אלא לשון שמחה" .וכך הוא
אפוא פירושו של הכתוב" :והיה"  -שמחה גדולה תהיה
ברקיע ,אם "עקב"  -כאשר בסוף ימי הגלות ,בזמן עקבתא
דמשיחא ,כאשר שומעים את פעמי המשיח ,יבואו על
האדם מישראל נסיונות וקשיים מרים ,ובכל זאת "תשמעון"
 תוסיפו גם אז לשמוע בקול השם יתברך ולשמור אתתורתו ומצוותיו ,אז ימתקו כל הדינים ויתבטלו הגזרות,
(אורח לחיים)
ויהיה שמחה גדולה.
(עקב ט ,א)

בעודם בירדן אמר להם יהושע ,דעו על מנת מה אתם
עוברים את הירדן ,על מנת שתורישו את יושבי הארץ.

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

ועל ידי הנהגה כזו זוכים לגאולה האמיתית והשלימה,
"על ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְש ַּׁבע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם"
בארץ הקודש ַ
תיכף ומיד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק ד' עמוד )1087

דבר מלך

הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה
(סוף הפטרת עקב)
תחוללכם  . .כי נחם ה' ציון
מצינו במדרש ,שבכל מקום שנאמר בו "אין לה" ,היינו,
שעכשיו אין לה אבל לעתיד יהיה לה .כגון "ותהי שרה
עקרה אין לה ולד" ,ואחר כך נאמר "וה' פקד את שרה".
כמו כן" :ציון היא דורש אין לה" ,ואחר כך "ובא לציון
גואל" .כיוצא בזה נאמר" :אין לה מנחם" ,ונאמר" :אנכי
אנכי הוא מנחמכם" .וזהו פירוש הפסוק" :הביטו אל
אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם" – אם חס ושלום תפלו
בזרועות היאוש נוכח העדר הנחמה בחשכת הגלות ,אזי
הביטו אל אביכם אברהם – "כי אחד קראתיו" ,שקראתיו
לעולם הזה והודעתיו שיהיה יחידי מבלי להעמיד בנים,
ובכל זאת "ואברכהו וארבהו" ,ומזה תלמדו גם לעניין
הגאולה ,שבקרוב יהיה "כי נחם ה' ציון".

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:55
20:09

19:10
20:11

19:03
20:12

19:12
20:10

19:46
20:48

הפטרה" :ותאמר ציון עזבני ה'  . .תודה וקול זמרה" (ישעיה מט-נא)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

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

ריקוד לקבלת פני משיח
יש לעורר ולפרסם בכל מקום ומקום
אודות ההוראה ב"דבר משנה"
שלומדים בפרקי אבות דשבת זה . .
שכל אחד ואחת מישראל ,אנשים נשים
וטף ,צריך להוסיף בתורה ובצדקה,
וכמו כן לפעול גם על הזולת ,מצד
אהבת ישראל ואחדות ישראל  . .ובפרט
כאשר ההחלטה בזה היא מתוך שמחה
וטוב לבב ,שמחה גלויה ,החודרת בכל
מציאותו ,עד לריקוד ברגלים – שעל
ידי זה ממהרים ומזרזים את הריקוד
לקבלת פני משיח צדקנו.
(שיחת שבת פרשת עקב תשמ"ז)

(צוארי שלל ,החיד"א)

(שפתי כהן)

הדלקת נרות
יציאת השבת

אבל מי שמרוכז וממוקד רק במטרה העליונה להתחבר
עם ה' ,מבלי לחשב באמצעות איזו מצווה ,אז גם
מלמעלה הוא זוכה לחיבור ישיר לה' שדואג לו לכל
צרכיו ,בהרחבה ובמנוחת הדעת.

הרב מנחם כהן
(עקב ז ,יב)

ישראל אתה עובר היום את הירדן

מלמעלה :באם קיום המצוות מתנהל באמצעות
חישובים שכליים ,גם השפע והפרנסה מדוד ומוגבל לפי
ההתנהגות הרצויה שלו.

פרקי אבות :פרק ה' (בחו"ל ד')

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
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 אימיילshageulacom@gmail.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 באימיילsubscribers.sg@gmail.com :
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הראש והממשלה

משיח פרידמן

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

"האם כבודו יסכים
להדריך אותי?"
"אני חב"דניק ,אבל
של הרבי" .כך הגדיר
את עצמו האלוף
וחבר הכנסת רחבעם
זאבי (גנדי) ע"ה .אכן,
החיצוני,
במראהו
גנדי לא היה לבוש
כחב"דניק…
ונראה
אך בעשרות שנות
הציבורית
פעילותו
בביטול ובהכנעה" :מה עלינו לעשות?"
 הוא נהג כמקושרובטל לרבי מלך המשיח
שליט"א וזכה להיות מגדולי מפיצי תורתו והוראותיו בענייני שלושת
השלימויות  -בנאומיו מעל במת הכנסת ובכל פרסומי מפלגתו.
מי שלא ראה את תיעוד הוידיאו של גנדי בחלוקת הדולרים מיום
ראשון י"ד מרחשון ה'תש"נ  -לא ראה מימיו 'ביטול' אמיתי של
חבר-כנסת אל הרבי מלך המשיח שליט"א! צפו בקטע הזה ,תראו
איך הוא עומד שם בתנועה של הכנעה וביטול ,בראש מורכן ומכופף
 כעבד לפני רבו וכחייל לפני מפקדו.גנדי מגיע ומוצג בפני הרבי מלך המשיח שליט"א ,שמגיב" :קראתי
אודותיו בעיתונים במשך שנים"
גנדי" :הייתי אצל כבודו כמה פעמים .האם כבודו יסכים להדריך
אותי מה עלינו לעשות בשביל לשמור על ארץ ישראל ולא עשינו
עוד? ומה עלינו לעשות?"
הרבי מלך המשיח שליט"א :להפיץ היהדות .מה שעד עתה לא
התעסקו בארץ ישראל למרות הפליאה שלא התעסקו לעשות
בתושבי ארץ ישראל שיהיו בני ארץ ישראל ,ולא רק ישיבה גשמית
שם ,אלא גם ישיבה ברוחניות ,עד-כדי-כך שכל רואיהם יכירו שהם
ילידים ומתחנכים בארץ אשר שמה "ארץ ישראל" בשביל שהיא
"נחלת עולם לעם עולם" באופן ד"נחלת עולם" .זאת אומרת שזה
ניכר בכל יום ויום .ואין הדבר קשה כל-כך כי אין צריך לחדש דבר
חדש ,כי אם לגלות מה שכבר ישנו בכל איש ואישה מישראל ,אפילו
בהקטנים ,ואדרבה; בהקטנים נמצא זה בצורה טהורה יותר ומבלי
התערבות של כל פוליטיקה ושל כל עניינים צדדיים.
גנדי :מה עלי לעשות בכנסת ולא עשיתי?
הרבי מלך המשיח שליט"א :להכריז בכל עת מצוא ש'ארץ ישראל'
הפירוש הוא לא רק שזהו שטח שנקרא ארץ ישראל ,אלא שכל
הנמצא בשטח זה הוא נעשה חדור בישראל ,זאת אומרת ב"תורה שם
לישראל" – שניכר עליו שהוא נמצא ודר בעיר או בארץ ששם יהדות
היא דבר טבעי כמו האוויר שנמצא בשטח ההוא.
וכך נכתב לגנדי באגרת קודש מיוחדת מראש חודש אדר א'
תש"ל" :קורת רוח מיוחדה ושמחה פנימית גרם לי כתבו על דבר
שלימות הארץ ,כי בטוחני שאף שהזכיר יהודה ושומרון כוונתו
לכל ארץ ישראל לגבולותיה כמסומן בתורתנו תורת חיים הנתונה
מאלקי הארץ והשמים .ותקוותי חזקה ,אשר בשאר רוח אשר למר
ובהשפעתו יַ חדיר השקפה זו בחוגים שיגדלו ויתרחבו ועד שתקבע
השקפה זו את הקו…"

.

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

ג' פרקים ליום
הל' תפילין ומזוזה וס"ת .פרק ח-י.
הל' ציצית ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
הל' ברכות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יא .הלכות מילה ..פרק א-ב.
פרק ב-ג .סדר תפילות כל השנה ..ימלוך עלינו.

י"ז מנחם אב  -כ"ג מנחם-אב
פרק אחד ליום
הל' דעות .פרק ז.
הל' תלמוד תורה פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

בציפיה ובאמונה
בני הזוג חנן ויעל כהן מבית שמש ,התחתנו
בגיל מתקדם אחר ציפיה ארוכה וקיוו
שלפחות יזכו לחבוק פרי בטן במהרה ,אולם
הזמן חלף והמתנה משמים בוששה מלהגיע.
השנים המשיכו לחלוף והם התרחקו עוד
ועוד משנות צעירותם ומהאפשרות בדרך
הטבע לזכות לילדים .הם הבינו שעליהם
לגשת לטיפולים רפואיים לפני שכבר יהיה
מאוחר מידי ויצאו לדרך ארוכה.
הם הידפקו על דלתותיהם של רופאים
ידועי שם וערכו ביקורים ,בדיקות וטיפולים
מורכבים בניסיון להצליח לזכות לילדים.
מרופא אחד לחברו ,מטיפול לטיפול ,משיטה
לשיטה  -ומאכזבה לאכזבה .התינוק המיוחל
עדיין לא נראה באופק.
הבעל ,חנן ,נמנה על חסידי ברסלב ,וככזה
הוא מקפיד מידי שנה לנסוע לקראת ראש
השנה להתפלל אצל רבי נחמן מברסלב
באומן שבאוקראינה .לפני כשש שנים,
כשעמד לנסוע כהרגלו לראש השנה ,טענה
אשתו בתוקף שהיא לא רוצה להישאר
לבד בסעודות ראש השנה .הם החלו לחפש
משפחה אצלה תוכל להתארח ובעזרת
ידידים היא הגיעה לחגוג את החג אצל
משפחת האברך החסיד הרב שמואל גרומן.
האווירה בבית משפחת גרומן היתה לבבית
ושמחה ,זאת בנוסף לדברי תורה וסיפורים
על הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
שנשפכו שם בשפע .יעל נהנתה מאוד
מהאווירה והחלה מפעם לפעם לפקוד עם
בעלה את ביתם של משפחת גרומן לביקורים
ולסעודות שבת וחג.

הרב שמואל גרומן

יעל האמינה בכל ליבה
שברכתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח
אכן תתקיים והם יזכו
בקרוב לחבוק פרי בטן.
ואכן ,זמן קצר לאחר
מכן אירע הפלא,
היא הגיעה לספר
בהשתאות על הנס!
גברת כהן עשתה כראוי את כל ההכנות
הרוחניות המתאימות לפני הכתיבה לרבי
שליט"א מלך המשיח .היא הכניסה את
מכתבה בין דפי ה'אגרות קודש' ומה רבה
היתה תדהמתה והתרגשותה לקריאת המענה
הברור אותו קיבלו :ברכה מפורשת ל'זרעא
חיא וקיימא' – ובעברית ,ילד חי וקיים ,בריא
ושלם!

בביתם של משפחת גרומן נחשפו בני הזוג
חנן ויעל למושג הכתיבה ובקשת הברכה
מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
האגרות קודש .הם שמעו כי אצל חסידים
מקובל שבעצם כתיבת המכתב הרבי שליט"א
מלך המשיח כבר מקבל את המכתב ומעניק
את הברכה ,ואף פעמים רבות זוכים לראות
בבירור את התשובה בדפי אגרות הקודש
ביניהם הונח המכתב.

היה זה כבר עשר שנים מאז נישואיהם,
לאחר שעברו סוגים רבים של טיפולים שלא
הצליחו ,ובדרך הטבע הסיכוי היה קלוש.
אך יעל האמינה בכל ליבה שברכתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח תתקיים והם
יזכו בקרוב לחבוק פרי בטן .ואכן ,זמן קצר
לאחר מכן אירע הפלא ,והיא הגיעה לבשר
בהשתאות על הנס המתחולל!

גברת כהן גם שמעה בהשתאות על כמות
המכתבים והמענות הבלתי נתפסת אותם
כתב הרבי שליט"א מלך המשיח ושלח
לאלפי אנשים מכל העולם' .אגרות קודש',
כך הסבירו לה ,היא סדרה של עשרות כרכים
בהם מרוכזים רק חלק מהמכתבים.

לאורך כל ההכנות ללידה היא הקפידה
לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש
את ברכתו בכל התפתחות ועל כל טיפול
שעמד על הפרק .תמיד זכתה לראות
תשובות ברורות שהתאימו בצורה מעוררת
השתאות לסיטואציה שבה הייתה.

סיפורי המופת ששמעה לרוב הובילו אותה
לפנות באחד הימים למשפחת גרומן ולהביע
את רצונה לכתוב גם היא לרבי שליט"א מלך
המשיח ולבקש את ברכתו.

שנה לאחר הכתיבה לרבי 11 ,שנים מהחתונה,
כשבעלה בגיל  56והיא בגיל  ,47זכתה יעל
ללדת את בנה בכורה .ונקרא שמו בישראל
מיכאל לאריכות ימים ושנים טובות.

.

כל אלו  -יוריד אותם הקב"ה מכיסאותיהם
וכל אלו שמתנהגים בצורה הפוכה  -שהקב"ה ימחל עונם,
ויוריד אותם מכסאותיהם ,ויושיב במקומם ,כדלעיל" ,שופטייך
כבראשונה ויועצייך כבתחילה" ,בעגלא דידן בביאת משיח
(מוצאי ש"פ מטות-מסעי תשל"ט)
צדקנו.
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מעצמה של חינוך וחסד ברמת גן
לאפשר לציבור הרחב להשתתף בתפילות.

"כבוד הרב ,בשל נגיף הקורונה ביטלה הנהלת החברה
את השוברים למסעדות ,והחלה לחלק לעובדים ארוחות
מוכנות באריזות סגורות .אביא לך מנות טריות שלא
היה בהם שימוש ,אני בטוח שתדע מה לעשות איתן"...
שיחת הטלפון הזו באחד הימים לאחר חג הפסח ,היתה
אות הפתיחה למבצע מתגלגל שעוד לא הגיע לסיומו
– חלוקת מזון למשפחות .המציאות שנוצרה על רקע
משבר הקורונה ,הותירה משפחות רבות במצוקה ,ללא
אפשרות כלכלית להצטייד במוצרי מזון בסיסיים .בעיר
רמת גן משפחות רבות שכאלה ראו את הכתובת בדמות
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ,הרב ישראל שפרינגר.

פעילות לאורך כל השנה
"אנחנו נמצאים בעיר כבר למעלה מעשור שנים",
מספר הרב" ,ולאורך השנים אנו עושים מאמץ לסייע
למשפחות הזקוקות לעזרה .התושבים מכירים אותנו
היטב ,וכך קיבלנו בקשות תמיכה רבות ובמקביל גם
רעיונות לשיתופי פעולה" .במשך החודשים האחרונים
מרכז הרב שפרינגר מידי יום את מבצע הסיוע ,הכולל
קבלה ומיון של מגוון מוצרי מזון טריים ואיכותיים
וחלוקתם למשפחות ,חלוקה הנמשכת לעיתים עד
השעות הקטנות של הלילה.
חלוקת המזון היא רק אחד מתחומי הפעילות של "מרכז
חב"ד לצעירים" ברמת גן .תחת השם הבלתי מסגיר
קיימים מעונות לילדים ,בית כנסת ,ופעילות ענפה
המתנהלת לאורך השנה.
בחג הפורים האחרון לדוגמה נערכו  54קריאות מגילה
ברחבי העיר ובבסיסי הצבא וכוחות ההצלה ולקראת חג
הפסח חולקו למעלה מ 300-ערכות של מצה שמורה
עבור ליל הסדר ,במקביל לחלוקת מאות ק"ג של ירקות
ומוצרים לזקוקים לכך כסיוע לחג .בלילות החנוכה

עצה והדרכה

הרב שפרינגר מלווה נער בר מצווה בכותל המערבי

חלוקת המזון היא רק אחד
מתחומי הפעילות של "מרכז
חב"ד לצעירים" ברמת גן.
במסגרת פעילותו ,הרב
שפרינגר מנהל מעונות
לילדים ,בית כנסת ופעילות
ענפה לאורך השנה.
מתקיימות הדלקות חנוכה מרכזיות בקניונים ומרכזי
בילוי בהשתתפות אלפים.

ספר תורה בהפתעה
כעת הם נערכים לחגי תשרי ,בהם משתתפים בתפילות
מספר רב של אנשים ,לעיתים אף  250מתפללים .בשל
הקהל הרב ,מידי שנה לקראת ראש השנה ויום כיפור
בית הכנסת השוכן ברחוב קריניצי  70מעתיק את מקומו
לאולם הספורט של בית הספר 'יהלום' הסמוך ,כדי

לאורך כל הפעילות הם רואים את ברכותיו של הרבי
שליט"א מלך המשיח .כך למשל כאשר התעורר צורך
בספר תורה נוסף" .העלות הגבוהה לא אפשרה לחשוב
על כך" ,מספר הרב שפרינגר" .במפתיע ,באותם ימים
יצר איתנו קשר אחד מידידינו בעיר ,וסיפר כי משפחתו
מעוניינת לתרום ספר תורה חדש לעילוי נשמת אחד
מיקיריהם ...תוך זמן לא רב קיימנו אירוע הכנסת ספר
תורה מרגש ,שכלל תהלוכה שמחה ברחובות העיר
בליווי המשטרה".

מקצה העיר לגן הילדים
דגש מיוחד ניתן בזמן הגאולה על חינוך ילדי ישראל.
כדי לאפשר חינוך איכותי על ערכי היהדות ,נפתחו
בשנים האחרונות גני הילדים "לגדול באהבה" .במשך
השנים המעטות בהן קיימים הגנים ,כבר חלפו בהם
מאות ילדים .על הצלחת החינוך מעידות התגובות
החמות שמתקבלות מההורים" .אנו שומרים על קשר
עם המשפחות גם לאחר שהילד מסיים את לימודיו בגן.
ישנן משפחות שאף לאחר שעברו דירה לערים אחרות
בארץ ,הקפידו לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך
חב"ד ,עקב הרושם הטוב שקיבלו אצלנו בגנים" ,מספר
הרב שפרינגר" .הוריו של אחד הילדים התגוררו בקצה
השני של העיר ,אך טרחו והביאו את בנם מידי יום
מרחק של  40דקות נסיעה ,עקב ההמלצות שקיבלו".
על ילדי הדור שיצא ממצרים נאמר "הם הכירוהו
תחילה" .כך גם ילדי הגן יודעים להצביע על תמונת
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בשעה שהם תורמים את
חלקם בזירוז ההתגלות ומכניסים מטבע לקופת הצדקה
באמירת "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".
להשתתפות בהחזקת הפעילות.052-770-7229 :

מדברי נשיא הדור הרבי שליט"א ,משיח צדקנו

חשיבות ניצול ימי החופש

כל יהודי מאמין בניסים

מתחילה חופשת הקיץ ,ימי מנוחה וריענון . .עליכם לדעת,
ילדים אהובים ,שהכוונה בחופש היא לא הפסקה – התנתקות
 מלימוד ומחינוך .ילד יהודי אסור לו להיות ללא תורהוחינוך כשר אפילו יום אחד ,קיץ או חורף .אדרבה :בשים
לב לזמן הפנוי הרב שיש לתלמידים בימי הקיץ הארוכים,
עליכם לנצל זאת לחזרה יותר יסודית של מה שכבר
למדתם ,ולהתכונן להמשך דרככם ,דרך התורה ומצוות.
כך  -יחד עם אגירת כוחות גופניים חדשים  -תשאבו גם
כוחות רוחניים חדשים ,ששניהם יחד ,ובעיקר אכן הכוחות
הרוחניים ,עושים את האדם שלם ובריא.

מוכרח הנני לומר קודם כל  -ותקותי שיסלח לי על כך -
שלא עולה בדעתי ,שהוא איננו מאמין בנסים .כי אפילו אם
היו זמנים ,כאשר היתה אפשרות לא להאמין בנסים ,הרי
בזמנינו ,כשיהודי יאמר ,שאיננו מאמין בלמעלה מהטבע,
הרי זו אשלייה בלבד .לא רק יהודים שעברו את מחנות
הריכוז ראו נסים בעליל ,אלא גם כל אחד שמבין מה
התרחש ומה מתרחש ,אם רק פוקח את עיניו ואינו מניח
לעצמו להיות מושפע מאמונות טפלות ,אינו צריך כלל
"להאמין" בנסים .הוא רואה אותם גם בעיני בשר.
(תרגום מאגרות קודש כרך כב עמוד חצר)

(תרגום מאגרות קודש כרך ד עמוד שכח)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot.sg@gmail.com 050-422-9777 :

.

