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כי בשמחה תצאו
מכל ההגבלות

עלינו לחיות ולנהוג ברגש של שמחה שבכוחה לפרוץ את כל הגדרים וההגבלות ,לא להמתין עם השירה
והריקודים עד לזמן שמחתנו ,אלא כבר משבת זו לפרוץ בשמחה המדבקת את כל הסביבה.
ימים מיוחדים ביותר ,של טוב וחסד ורחמים הנשפעים
ממרומים עוברים על עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם.
ימי הסליחות בהם ידו פתוחה לקבל שבים ,הינם ימים בהם
ההזדמנות לתשובה קיימת בפני
כל יהודי כפי שנאמר "דרשו ה'
בהמצאו ,קראהו בהיותו קרוב".
דווקא בימים אלו ,נדרשת זעקה
מכל אחד באופן יחיד ומכולם
יחד  -זעקה לגאולה האמיתית
והשלימה .זעקה המתבקשת
במיוחד לנוכח הדיווחים
האחרונים וההגבלות הנוספות
בימים אלו .זעקה שבוודאי
תשפיע ותפעל פעולתה ,באופן
מיידי כמו שכתוב "טרם יקראו
ואני אענה" .זעקה המתבקשת
במיוחד לנוכח הדיווחים
האחרונים וההגבלות הנוספות
בימים אלו.

כל ימי שלישי של השנה שעברה.
ואם כך ,בשבת זו יש כוח להעלות את כל שבתות השנה,
ולא אותן בלבד אלא את כל ימי השנה יחד איתן ,מאחר
וזהו ענינו של יום השבת שבכל
שבוע ,להעלות את כל ימי
החולין שלפניו .אם כן ,ביום
שבת זה יש בכוחו של כל אחד
לתקן ולהשלים את כל ימי השנה
כולם ,לשנות את ההיסטוריה
ואת כל השנה שעברה ולזכות
לגמר חתימה טובה  -לשנה
טובה ומתוקה ,בכל המצטרך.

יוצאים בשמחה

זה הזמן להתכונן לשמחת
תשרי עם מלך המשיח
כמידי שנה רבים גודשים את  770ביתו של הרבי בית השואבה ,שמחה אדירה
שתפרוץ מכל בית בישראל
שליט"א מלך המשיח במהלך חודש החגים.
החוצה לרחוב ,ועד שהרחוב
בעצמו ירקוד ,שמחה של הודיה
בד בבד ,עלינו לזכור כי אין אלו ימים קשים כלל ,עינו
להקב"ה על כל הטוב והחסד שעשה ועושה איתנו ,במיוחד
הפקוחה של הקב"ה שומרת על כל אחד ואחת מעם
בפתיחת שנה זו 'פלאות אראנו' ,בה בעז"ה נזכה לראות
ישראל ובמיוחד על היושבים בארץ הקודש " -ארץ אשר
במוחש פלאות בכל.
 . .תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית
בכוחה של השמחה לפרוץ את כל הגדרות וההגבלות .לא
שנה" .ממילא ,אין להרבות בדאגות מיותרות ויש להתחזק
להמתין ולחכות עם מעגלי הריקודים ופרץ השירה לזמן
בביטחון גמור אשר נראה בהתממשות כל הברכות להן
שמחתנו  -חג הסוכות הבא עלינו לטובה והמשכו בשמיני
זוכים עם ישראל בימי ראש השנה ויום כיפור ,בהם נחתמים
עצרת ושמחת תורה ,בהם בוודאי נשיש ונשמח .שמחה
כולם לחיים טובים ולשלום ולגאולה פרטית וכללית.
הפורצת את כל הגדרים תתחיל על ידי כל איש בביתו
ובמקומו כבר בשבת קודש זו ,המתקנת את כל מה שעשינו
ועברנו בכל השנה שעברה ,תיקון הבא בפועל באמצעות
השמחה .תמשך גם לעבודת יום הכיפורים ,שיא העבודה
בעיצומם של עשרת ימי תשובה ,חלה השבת הנוכחית,
האישית ,שגם היא תיעשה מתוך רגש השמחה הראויה.
הנקראת שבת שובה .בתורת החסידות מוסבר אשר בין

שבת שובה

ראש השנה ליום כיפור ישנם שבעה ימים ,המסוגלים
לתקן ולהשלים את כל ימי
השנה שחלפה .לדוגמא,
יום שלישי שבתוך עשרת
ימי תשובה מתקן הוא את

ומשם תמשך השמחה הלאה כשהיא תסחוף את כל
הסביבה הקרובה והרחוקה ,תלך ותגבר בכל יום ,ותבוא
לידי שלימות במעגלים המאחדים את עם ישראל כולו
יחד ,בבית המקדש השלישי ,בהתגלותו המיידית של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
אלבום תשרי
צילומים עשירי הבעה ,תיאורים מרתקים,
הנהגות קודש וציטוטים מיוחדים מדברי
הרבי שליט"א מלך המשיח אודות חודש
החגים שכונסו באלבום מיוחד ומושקע,
יעשירו וילוו אתכם בחודש תשרי
וישאבו אתכם לתוך עולם של התעלות
וקדושה .להזמנות' :מרכז ההפצה ממש':
.077-512-3770

פעילות השלוחים נמשכת
לאחר ההצלחה ב'מבצע שופר' למרות
ההגבלות ,במסגרתו יצאו המוני חסידי
חב"ד והשלוחים לקיים את מצוות היום
ולזכות את ההמונים בתקיעת שופר,
ממשיכים בהיערכות ליום הקדוש יום
כיפור .מנייני התפילה יתקיימו בהתאם
להנחיות .לפרטים נוספים ,פנו למוקד חב"ד
באיזורכם.

מאבק במצפה כרמים
נמשך המאבק על השארתו של
היישוב מצפה כרמים .לאחר הפסיקה
השערורייתית והמקוממת של בג"ץ ,שעל
היישוב להתפנות לאחר שלוש שנות קיומו
על  27משפחותיו ,מספר ח"כים ביקרו
ביישוב והכריזו על הצטרפותם למאבק.
ביישוב מצפים להצטרפותם של שאר חברי
הכנסת מהמפלגות השונות.

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

כשהמלך קרוב אל העם
חלקו ונעשה חלק מהנהגת המדינה ,דווקא אז המלכות
של המלך היא בשלימות.

את הפסוק "דרשו ה' בהמצאו ,קראוהו בהיותו קרוב"
מפרשים חכמינו על עשרת ימי תשובה שבין ראש
השנה ויום הכיפורים ,שאז הקדוש ברוך הוא קרוב
יותר לכל יהודי .הדבר בא לידי ביטוי בכמה דברים,
ולדוגמא :במשך כל השנה יש בתפילת הציבור (בעשרה
מתפללים) כח רב ומובטח שהיא תתקבל ברצון למעלה
אצל הקב"ה ,אבל בעשרת ימי תשובה כוחו של יהודי
אחד שקול כמו כח של מנין שלם.

מכך מובן שככל שמלכותו של המלך מתגלית יותר ,כך
גם המלך נמצא קרוב יותר לאנשי המדינה ,ולכן בימים
אלו – עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים –
כאשר בני ישראל עסוקים בגילוי מלכותו של הקדוש
ברוך הוא בעולם ,הקב"ה נמצא קרוב יותר לכל יהודי.

מכך שעשרה ימים מיוחדים אלו חלים בין ראש השנה
ויום הכיפורים ,מובן שהמעלה של ימים אלו נובעת
מהמעלה של ראש השנה ויום הכיפורים ומהתוכן
המשותף שלהם.

היחס בין המלך והעם הוא
הדדי ,וכל אחד תלוי בשני
ומשלים אותו – המלך תלוי
בעם (כי "אין מלך בלא עם"),
והעם תלוי במלך שמנהיג
אותם בכל ענייני חייהם

היחס ההדדי בין המלך והעם
התוכן העיקרי של ראש השנה הוא שבני ישראל
מקבלים את מלכותו של הקב"ה עליהם (על ידי תקיעת
שופר ותפילותיהם) ,ובכך מעוררים בו רצון מחדש
למלוך על העולם כולו.

המלך מתקרב כשממליכים אותו

זהו גם התוכן של יום הכיפורים שבו נשלמת העבודה
של קבלת המלכות והכתרת ה' למלך ,ועל ידי עבודה
זו מלכותו של הקב"ה מתגלית בעולם .למעשה ,זו
גם הסיבה שכל העוונות נמחלים ביום כיפור ,בגלל
ההתעוררות של בני ישראל להכתיר את הקב"ה למלך.

תפקידו של העם הוא למלא את רצון המלך ,כל אחד
עם הכשרונות שיש לו ,וכאשר כל אחד תורם את חלקו
וכשרונו להיטיב עם הממלכה ,אז משלימים כולם אחד
את השני ומצעידים יחד את המדינה להתנהלות הטובה
ביותר – כרצונו של המלך.

כעת מובן מדוע בימים אלו הקב"ה קרוב ומצוי יותר
ונוכחותו מורגשת אצל כל יהודי ויהודי:

מובן שהביטול של העם אל המלך הוא לא על ידי ביטול
המציאות של העם לגמרי ,אלא אדרבה – המלך זקוק
דווקא לעם ,ורק ביחד עם העם ,כשכל אחד נותן את

היחס בין המלך והעם הוא הדדי ,וכל אחד תלוי בשני
ומשלים אותו – המלך תלוי בעם (כי "אין מלך בלא עם"),
והעם תלוי במלך שמנהיג אותם בכל ענייני חייהם.

ניצוצות של גאולה
עם חלב כליות חיטה,
ודם ענב תשתה חמר

הכנה להתגלות המלכות בגאולה
הקירבה המיוחדת של בני ישראל והקב"ה בעשרת
ימי תשובה היא טעימה והכנה לשלימות בזה שתהיה
בגאולה האמיתית והשלימה שאז נאמר ש"לא יכנף עוד
מוריך" וכולם יראו את הקב"ה בגלוי ממש "והיו עיניך
רואות את מוריך".
ועם זאת בני ישראל יהיו 'כלים' להכיל את הגילוי של
הקב"ה כפי שהם נשמות בגופים ממש (לא כפי שהיה
בזמן מתן תורה שבעת התגלות ה' פרחה נשמתן של בני
ישראל ,והיו צריכים ל'טל תחיה' בכדי להתעורר שוב -
משום שאז הם לא היו 'כלים' לקבל את הגילוי האלוקי
העצום ולכן פרחה נשמתן).
והעיקר שכל העניינים הללו יהיו בפועל ובגלוי בקרוב
ממש ואז זוכים לכל הברכות הכתובות בתורה ,ובראש
ובראשונה לברכה הכי עיקרית – הגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו שאז יתגלה הקב"ה
בצורה המוחשית ביותר עד שיהיה ניתן להראות באצבע
גשמית ולומר "הנה אלוקינו זה  . .נגילה ונשמחה בו"
תיכף ומיד ממש.
(ע"פ שיחת ש"פ האזינו תש"נ)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(האזינו לב ,יד)

"עם חלב כליות חיטה" אמרו :עתידה חיטה שתהא גדולה
כשתי כליות של שור הגדול.
"ודם ענב תשתה חמר" – אמרו :לא כעולם הזה העולם
הבא .העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך.

והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על
(מתוך הקריאה ליום כיפור)
בני ישראל מכל חטאתם
יום הכיפורים אינו בטל לעולם ,לפי שאין השמחה מבטלת
עינוי ,ואדרבה ,כל מה שיהיה אדם בשמחה ותענוג ,הוא
מרגיש בעינוי יותר .והראיה לכך מן הפסוק" :והייתה זאת
לכם לחוקת עולם".
(שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תתכא)

העולם הבא ,מביא ענב אחד גדול בקרון או בספינה,
ומניחה בזוית ביתו ומספק הימנה כפיטס גדול ,וזהו פירוש
"ודם ענב תשתה חמר" – שיסתפקו וישתו יין ישר מן הענב
כמו שמסתפקים מחבית גדולה ללא צורך לדרוך .ועציה
 החרצן שלו יהיה כה גדול ,עד שיהיו מסיקין בו תחתהתבשיל.

בחנוכת בית המקדש השלישי ,לא יתענו ביום הכיפורים,
אלא יאכלו וישתו בו ,כפי שהיה בחנוכת הבית הראשון
בימי שלמה ,שלא התענו ביום הכיפורים ,ויצאה בת קול
ואמרה לבני ישראל ,שאין להם ממה לחשוש (שאולי
חיללו את היום הקדוש) ,אלא "כולכם מוזומנים לחיי
העולם הבא".

(סוף מסכת כתובות)

(מהרש"ם ,ספר דעת תורה ,אורח חיים תרפו)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:56
19:07

18:11
19:09

18:02
19:08

18:13
19:09

18:29
19:26

הפטרה :שובה ישראל עד ה' אלקיך  -מימי קדם (הושע יד ,ב-י ,ז ,יח-כ)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

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

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

תתקבל ציפייתנו לרצון
ב"עת רצון" של ערב יום הכיפורים צריכה
להיות תשוקה וציפייה לביאת המשיח
תיכף ומיד  . .וכאשר כל בני ישראל,
אנשים נשים וטף ,נמצאים במעמד
ומצב של רצון ותשוקה וציפייה לביאת
המשיח  . .הרי ,רצונם האמיתי והפנימי
הוא כראוי (כפסק הרמב"ם) ,כולל גם
בנוגע להרצון והתשוקה והצפייה לביאת
המשיח  -בוודאי שהקדוש ברוך הוא
ממלא את רצונם של בני ישראל  -להביא
את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי
משיח צדקנו.
(ערב יום הכיפורים ה'תשנ"ב)

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 :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

הראש והממשלה

משיח פרידמן

הכל מדוייק!

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

עוד יבוא היום
שתצטערו על זה

חלק ראשון מסיפור פגישותיו של
מר יוסף צ'חנובר ,מבכירי מערכת
הביטחון הישראלית  -עם הרבי
שליט"א מלך המשיח
בתקופת עבודתו כיועץ משפטי של משרד החקלאות ,נפגש מר
צ'חנובר עם הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה ,שהיה אז מזכיר ועד כפר
חב"ד .התרשם ממנו מאוד "הוא 'קנה' אותי" .כשעמד לנסוע לארצות
הברית ,הוא הציע לו להיפגש עם הרבי שליט"א מלך המשיח.
"כשנחתתי בארה"ב ואמרתי לשגריר ולקונסול שיכניסו לי ללו"ז
את הביקור הלא מתוכנן ,הם הסתכלו עליי כמטורף ולא הבינו ,אבל
אני התעקשתי והפגישה ('יחידות') התחילה בשעה  2לפנות בוקר.
 3שעות ישבתי בחדרו .בשעה  5בבוקר ,אני יוצא מהופנט -
מהאישיות ,מהידע ומהחכמה".
מאז נשאר הקשר .בכל ביקור באמריקה הקפיד צ'חנובר לפגוש
את הרבי שליט"א מלך המשיח ,ובכל יום כיפור דאג להיות על ידו
בתפילות יום כיפור .בשנים הבאות ,נסע להקים ולנהל את משלחת
משרד הביטחון בארה"ב" .בשנים אלו ,בהם התגוררתי בארה"ב,
הייתי נפגש עימו לפחות פעם בחודש .נקשרו בינינו יחסים וזכיתי
לקבל ממנו מכתבים ולהשיב עליהם.
הוא בקיא מאד בכל המתרחש בישראל .למשל שאל אותי :למה
פלוני כתב כך וכך בעיתון הארץ מלפני שבוע ,מה הרעיון? גישתו
המדינית מאד ברורה.
כשהייתי אומר :תשמע ,אנחנו לא יכולים לעשות כך  -מכיוון
שהנשיא האמריקאי אוסר לנו והוא יכעס וכו' ...מייד קיבלתי את
התשובה :הנשיא האמריקאי היום כאן ומחר שם ,אתם לעולם
כאן .לכן ,תעשו מה שטוב לכם ,מבלי להתחשב בנשיא האמריקאי.
כך פטר אותי מכל טענותיי כשניסיתי להסביר לו את הנימוקים
הישראליים ל'התקפלות' בפני האמריקאים...
בשנות ה ,60-אמר לי לפתע :קראתי על גילוי הנפט בנורבגיה
ויש לי ספק אם הם בכלל ינצלו אותו .יש להם מאגרי נפט גדולים
והמדינה עשירה ממילא ,הם לא מעוניינים להתעשר עוד ממכירת
נפט כי חוששים שהעושר ישחית את התושבים ולכן הם לא ינצלו
את מאגרי הדלק.
לך אתה ותנסה להשפיע על ממשלת ישראל שיציעו לממשלת
נורבגיה הסכם ארוך טווח שבו נתחייב לקנות מהם דלק ואף נשלם
להם מראש כדי לממן את הפקת הדלק .תדע לך ,אמר לי ,יבוא יום
שיהיה מחסור בדלק ומחירי הדלק בעולם יעלו מאד  -ובהסכם כזה
תוכלו להבטיח שיהיה לכם דלק במחיר קבוע למשך שנים רבות.
הצעתי זאת לממשלת ישראל ,אך הם אמרו שכבר עשו הסכם עם
מקסיקו וקונים מהם דלק ,לא בהסכם לטווח ארוך ,אבל הממשלה
לא הייתה מעוניינת לבטל את ההסכם ודחו את הצעת נורבגיה.
חזרתי ואמרתי לו את תשובת הממשלה .אך הוא הגיב שזו טעות
גדולה ,יבוא יום ותצטערו על זה .ואכן ,כך קרה".
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מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' גירושין  ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הלכות יבום וחליצה .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ז'-י"ג תשרי
פרק אחד ליום
הל' תפילין ומזוזה פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

השליח הרב עמוס אזיזוף הוא חסיד יקר
ושמח שמשתדל להאיר תמיד פנים לכל
יהודי ולעזור לו לעשות עוד צעד להתקרב
לאבינו שבשמים .באמתחתו של הרב עמוס
צרור סיפורים מיוחדים אודות ברכותיו
הקדושות של הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח באמצעות ה'אגרות הקודש'.
בתחנות חייו הוא זכה לראות פעמים רבות
כיצד הרבי שליט"א מלך המשיח מלווה
אותו יד ביד ומדריך אותו בצורה ברורה על
כל צעד ושעל .לכל מי שרוצה לזכות בחיים
טובים ומאושרים ,נותן הרב עמוס המלצה
ברורה :לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח!
והנה רצף של השגחות פרטיות לפניכם:
כשהגיע הרב עמוס לפרקו ומצא ב"ה את
זוגתו לעתיד ,הם ישבו יחד לכתוב לרבי
שליט"א מלך המשיח  -לפני שהחליטו
סופית על סגירת השידוך .המענה באגרות
הקודש היה מדוייק (כרך ב עמוד קנט):
"במענה על הודעתו מחתונת בנו שיחיה
בשעה טובה ומוצלחת ,הנני להביע ברכתי
ברכת מזל-טוב מזל-טוב ,ויבנו בית בישראל
על יסודי התורה והמצווה" .בהמשך המכתב
נמצא כתוב" :שזהו בהיותו בן עשרים" .החתן
והכלה היו אז שניהם בגיל עשרים...
בני הזוג גרו בלונדון ,מקום מגורי הורי
החתן .לאחר זמן לא ארוך ,כשעלה בהם
רצון לעלות ארצה ,הם רכשו דירה בארץ
והתכוננו לעשות עליה ולהתיישב בארץ
הקודש .אלא שאז הופעל עליהם מכבש
לחצים – מצד בני המשפחה ומכרים וותיקים
שהתגוררו בלונדון ,שטענו שלא כדאי לעזוב
את הסביבה המוכרת ולעלות לארץ ישראל...
הרב עמוס כתב לרבי שליט"א מלך המשיח
על ההתלבטויות הרבות .ושוב זכה לקבל
מענה ברור באגרות הקודש (כרך ב עמוד
קעח)" :שמחתי לשמוע כי בא בשלום
לארצנו הקדושה  . .ידוע מאמר רבותינו ז"ל:
למה נקרא שמה "ארץ"? שרצתה לעשות
רצון קונה .ו"ישראל" על שם כי שרית עם
אלקים ועם אנשים ותוכל .ואם-כן ,דירה
בארץ ישראל ,היינו שעושה רצון קונו אף
שעל-ידי-זה צריך ללחום נגד אנשים"...
היה זה מענה ברור שזהו צעד נכון לעלות
לארץ ישראל ,למרות הלחצים.
בני הזוג אכן עלו מלונדון לארץ ישראל.
הזמן חלף ולאחר שלוש שנים הגיעו בני הזוג
למצב כלכלי קשה .בדיוק באותה תקופה
הגיעה להם הצעה לחזור ללונדון ולהשתלב
בעבודת שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח
בעיר .ושוב  -כותבים ומבקשים עצה .המענה,

הרב עמוס אזיזוף

הם התכוננו לעשות
עליה ולהתיישב
בארץ הקודש .אלא
שאז הופעל עליהם
מכבש לחצים – מצד
בני המשפחה ומכרים
וותיקים שהתגוררו
בלונדון ,שטענו שלא
כדאי לעזוב את
הסביבה המוכרת
ולעלות לארץ ישראל
כרגיל ,היה מדוייק (כרך ב עמוד שמב)" :איני
יודע מתי יבואו שלוחינו לאנגליא ,אבל בכל
אופן בוודאי נעשו כל ההכנות האפשריות
להצלחת ביקורם במדינה הלזו".
המשמעות ברורה .לחזור לאנגליה.
בני הזוג חזרו ללונדון ופעלו בהצלחה גדולה
בענייני השליחות בעיר .באחד הימים נקלע
למקום הרב דוד נחשון ,יו"ר 'ניידות חב"ד'
בארץ הקודש .בין השניים התפתחה שיחה
לבבית .בשלב מסויים הראה הרב עמוס לרב
דוד נחשון את התשובות שקיבל באגרות
הקודש .הרב נחשון הסב את תשומת ליבו
שבמכתב אודות המעבר לארץ ישראל,
משתמש הרבי שליט"א מלך המשיח בלשון
"דירה" – משמע מקום מגורים קבוע .ואילו
במכתב לגבי הנסיעה לאנגליה " -ביקורם
באנגליא" – משמע שזהו רק ביקור" .אתה
עוד תראה" ,אמר לו הרב נחשון" ,אתם עוד
תחזרו לארץ ותגורו שם באופן קבוע"...
ומה קרה בפועל? לאחר שבע שנים חזרו
בני הזוג לגור בארץ וכיום הם שלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח בשכונת המשקפיים
בבית שמש.
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במלוא האחריות!
ואני אומר במלוא האחריות :כל הגדה המערבית ,וכל יהודה
ושומרון וכו'  -אסור לתתם על פי שולחן-ערוך כי הוא עניין
של פיקוח-נפש .כשיטענו זאת כעת  . .אזי טענה זו תתקבל.
(י"ג תשרי תשל"ח)

• לזכות התינוק לוי יצחק בן ר' מנחם מענדל וענווה שיחיו רחימי לרגל כניסתו לבריתו של אברהם אבינו ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

החב"דניק שמצא תרופה לקורונה
התסמינים .אם מחכים לתוצאות הבדיקות זה כבר
עלול להיות מאוחר ,כי אז המחלה מגיעה לריאות
ועלולים להתחיל סיבוכים" .זלנקו פנה לנשיא ארה"ב
דונלד טראמפ עם התוצאות .לאחר בירור מול משרד
הבריאות האמריקאי ,יצא טראמפ בהכרזה עם ראשי
משרד הבריאות על טיפול זה כפתרון מתאים .במקביל,
רכש מנהל התרופות והמזון של ארה"ב ( )FDAמיליוני
מנות 'הידרוקסי' לטיפול בקורונה.

התרחשויות רבות לאחרונה ,מזכירות במשהו את
תקופת טרום מלחמת המפרץ .פאניקה אחזה בציבור,
רבים נמלטו מהארץ ,ואחרים רוקנו את מדפי המכולות
בניסיון לאגור מזון לימי המלחמה .על רקע המהומה
הבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח את שיטתו :להישמע
להוראות גורמי הביטחון ,אך לא להיכנס ללחץ כלל.
אין לפחד ואין להפחיד ,אלא יש לעודד את רוחם של
בני ישראל.
דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח רלוונטיים תמיד,
אך במיוחד בימים אלו ,על רקע המשבר הנוכחי הפוקד
את ארצנו ואת העולם כולו .דווקא לאור הבהלה
האוחזת בחלקים מהציבור ,יש לברר את הנתונים כדי
להגיע למצוא תשובה לשאלה – האם נכונה הדאגה?

בעיית החסימה
ד"ר זאב זלנקו ,חסיד חב"ד שניהל למעלה מ 10-שנים
את המרפאה של חסידות 'סאטמר' בשכונת מונסי בניו-
יורק ,סבור שאין מקום לדאגה" .נכון לעכשיו ,הקורונה
לא אמורה להרוג אף אחד ,בוודאי אם יטפלו בה ככל
מחלה אחרת ,מיד עם הופעת התסמינים" ,הוא אומר.
כאשר הנגיף התפרץ בעוצמה בברוקלין ופגע בקהילות
החרדיות הצפופות ,היה חייב ד"ר זלנקו לתת מענה
מיידי להתפרצות .הוא ניסה לעצור את התפשטות הנגיף
באמצעות מתן אבץ לנדבקים ,בידיעה כי חדירת החומר
אל התאים חוסמת את מנגנון השכפול של הווירוס ,אך
הוא נתקל בבעיה – האבץ נחסם בידי מעטפת התאים,
ונדרש חומר נוסף שיאפשר את חדירתו אל התא.
מחקרים רפואיים רבים מראים שהתרופה
'הידרוקסיכלורוקווין' נגד מלריה (קדחת) ,מאפשרת
לאבץ לחדור לתאים .המסקנה :שימוש בתרופה במינון
נמוך בתוספת אבץ מונע שיכפול וירוסים .סיכונים

עצה והדרכה

שיטתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח :להישמע
להוראות גורמי הביטחון,
אך לא להיכנס ללחץ כלל.
אין לפחד ואין להפחיד,
אלא יש לעודד את רוחם
של בני ישראל
כלשהם לא אמורים להיות ,שכן התרופה נגד מלריה
מיוצרת ומשווקת מזה עשרות שנים על ידי חברות
רבות ברחבי העולם ,והיא נחשבת בטוחה ומאושרת
לשימוש בכל המדינות ,ואילו אבץ – כתוסף מזון חשוב
לבריאות.
"ניסיתי את זה על החולים שלי ,וזה עבד" ,מספר
ד"ר זלנקו ואף מספק נתונים 2" :חולים בלבד נפטרו
מתוך  2200מטופלים .הצלחנו לחסוך אשפוז בשיעור
של  ."84%יחד עם זאת הוא מבהיר" :הטיפול חייב
להינתן כטיפול מונע ,או לפחות בתחילת הופעת

חלפו כשבועיים ,ואז התפרסם מחקר שנערך על עשרות
אלפי חולי קורונה במאות בתי רפואה בעולם .תוצאות
המחקר היו חד משמעיות' :הידרוקסי' מסוכן לחולי
קורונה .התקשורת בעולם פרסמה בהבלטה את המחקר,
וכתוצאה מכך אסר ארגון הבריאות העולמי של האו"ם
את השימוש בתרופה ,והכמות האדירה שקנתה ארה"ב
נותרה במחסנים .אך עיתונאי בריטי שניסה להתחקות
על עקבות המחקר ,גילה שכלל לא היה מחקר ...בעקבות
החשיפה נמחק ה"מחקר" מהאינטרנט ,ואז התברר
שהחברה שפרסמה אותו נעלמה בלי להשאיר עקבות.
"דעת ההלכה מאד ברורה" ,אומר הדיין הרב יורם
אולמן מסידני ,אוסטרליה" .ביררתי את המצב לגבי
מאות אנשים .כל אלו שנטלו את הטיפול לא חלו ולא
ניזוקו ,אך אלו שהטיפול הזה לא הגיע אליהם – ביניהם
מכרים שלי – חלו ונפטרו .כאשר יש מחלוקת ברפואה
באיזו דרך ללכת ,ההלכה מצדדת בניסיון המעשי" .ד"ר
זלנקו מצידו רואה את שליחותו להביא רפואה לעולם,
ודרכה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי
שליט"א מלך המשיח.
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להרחבה חפשו "הפרוטוקול של ד"ר זלנקו" באתר
'הגאולה'.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מעלת הצדקה
חנווני מפולוצק ,ר' ישראל ,חסיד של הצמח צדק ,בהיותו
בליובאוויטש אצל הצמח צדק בפרשת וירא ,שמע מאמר
חסידות מהרבי ,שאברהם אבינו היה נדיב בגופו בממונו
ובנפשו ,והרבי הצמח צדק ביאר כיצד אברהם אבינו בהיותו
כאן למטה החליף על ידי הגמילות חסדים שלו בגשמיות
את ספירת החסד שבעולם האצילות ,שמכך מובן שאברהם
היה נעלה ממדת החסד שבעולם האצילות .ר' ישראל לא
תפס את כל המאמר ,אבל המילים הספורות הללו תפסו
אותו .בבואו הביתה הוא חזר על הסיפור בהתוועדות
חסידית והלך למסחרו .למרות שהוא לא היה זקוק לכסף,
נכנס לנחמן החנווני לבקש גמילות חסד ,כי הוא רצה לזכות
אותו במצות גמילות חסדים .גם חנוונים אחרים ,בשמעם
אודות המעלה של גמילות חסדים ,לוו זה מזה גמילות חסד

נא לשמור על קדושת הגליון

ד"ר זאב זלנקו

מחקר מסתורי

כל יום .כאשר ר' ישראל בא שוב לליובאוויטש ,קרא לו
הצמח צדק אליו ושאל אותו אודות ההנהגה שלו .מאוחר
יותר שאל אדמו"ר מוהר"ש את הצמח צדק ,מה ראה על ר'
ישראל ,והרבי הצמח צדק ענה שראה על ישראל החנווני
עמוד אור של חסד מעולם האצילות.
ואם מצוות הגמילות חסדים כל כך גדולה גם כאשר לא
זקוקים לכסף ,על אחת כמה וכמה כאשר מישהו אכן זקוק
לזה ,גודל השכר של גמילות חסדים אין לשער.
 . .אך פרט אחד מהשכר רצוני להדגיש .כידוע הגומל-חסד
העיקרי בעולם הוא הקב"ה בעצמו ,הנותן לכל אחד מאתנו
גם את כוחות הנפש האלוקית בדרך הלוואה ,כדי שנוכל
לבצע את שליחותנו בעולם הזה הגשמי.
(תרגום מאגרות קודש כרך ז עמוד קסה)
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