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האיחוד המוצלח
של השבוע

החיבור המיוחל שציפו לו כל כך הרבה זמן ,סוף סוף אירע ולכל יהודי נפתחה האפשרות להשלים את
עבודתו כראוי .דווקא הריקוד עם הרגלים בכוחו לשנות את האדם למצב של שמחה המביאה את הגאולה
במשך תקופה ארוכה ביותר הם היו בלתי ניתנים לאיחוד.
מדובר היה בשתי גישות וקצוות שאינם יכולים להיפגש
ולהכיל האחד את השני .רק השבוע אנו שומעים על אותו
איחוד מיוחל שכולם ציפו לו.
המדובר הוא כמובן ,על האיחוד
בין העליונים לתחתונים ,בין
הרוחניות לגשמיות .איחוד שלא
היה ניתן לביצוע עד למתן תורה
 אודותיו אנו קוראים השבועבתורה.

אז במתן תורה ,פתחה את הדרך לשינוי העולם לקראת
הגאולה האמיתית והשלימה .מאז ,כל פעולה גשמית
שעושה היהודי ,מכילה משמעות רוחנית המשלימה את
תכלית בריאתו ובריאת כל
העולמות .אפילו פעולה פשוטה
של אכילה או שינה הנעשים
מתוך כוונה ראויה ולשם שמים,
מביאה את העולם למטרתו.

מחיצוניות לפנימיות

בשבת זו ,בה קוראים על מתן
עם בריאת העולם ,הציב הקב"ה
תורה ,גם מברכים את החודש
גבול ברור בין החלק הגשמי
הבא עלינו לטובה ,חודש אדר,
המהווה את מסת החומר לבין
עליו נאמר "משכנס אדר מרבין
החלק הרוחני ולא אפשר להם
בשמחה" .חודש שלם שנהפך
להתאחד .אפילו פעולה פשוטה
לא לפגיעה בשלימות הארץ
לטובה בזכות תאריך לידתו של
ביותר של הפיכת תפילין לחפץ
השבוע פורסמה קריאה דחופה להתעשת
משה רבינו החל בתחילת חודש
בכבוד
קדוש שיש לנהוג בו
ולעצור הריסה נוספת במאחז מעוז אסתר
זה .זה לא רק פיסת היסטוריה
ובצורה מסוימת לא התאפשרה
פורימית ,אלא משמעות
אז ,בגלל אותה הפרדה ,המשולה
שרלוונטית עד היום  -בהלכה נקבע כי מי שיש לו דין
בדברי חז"ל לגבול העובר בין שני מדינות שאינו מאפשר
ומשפט עם גוי ,כדאי לו לגשת לדיונים בחודש זה ,בו מזלם
מעבר ומונע התערבבות בין התושבים.
של ישראל גובר ויכול הוא לנצח.

כל פעולה משמעותית

במתן תורה בטלה הגזירה ,ובאופן מעשי ירד הקב"ה
לעולם הזה כפי שאנו קוראים בתורה" :וירד ה' על הר
סיני" ,ובפעם הראשונה נפתחה האפשרות בפני הנבראים
התחתונים להכיל את האור הרוחני ולקבלו .כפי שנאמר
למשה רבינו" :ואל משה אמר עלה אל ה'".
לאותו איחוד ,השלכות רבות .הוא שינה לחלוטין את כל
פעולת המצוות של עם ישראל ,סלל דרך חדשה לחלוטין
שלא היתה יכולה להתהוות קודם לכן ,ואת תוצאותיו חווה
כל יהודי כל יום.
רק אפשרות זו של האיחוד ,פתחה את הדרך להבאת העולם
לתכליתו" :להיות לו
יתברך דירה בתחתונים",
רק האפשרות שהתחילה

אחד הביטויים המיוחדים שנותן הרבי שליט"א מלך
המשיח לחודש זה היא ,הדרישה להוספה בעניני השמחה
והריקודים  -ולא רק בפורים עצמו ,אלא בהתפשטות על
כל החודש .החל מראש חודש  -ואפילו בכמה פרטים
משבת זו בה מברכים את החודש  -ועד חודש ניסן .כנהוג
בקהילות רבות שכבר הצטרפו למעגל העולמי של ריקודי
השמחה מידי ערב בימי חודש זה ,בכל מקום ומקום -
שבוודאי יתקיים גם השנה  -וביתר שאת.
לריקוד יש מעלה מיוחדת .באמצעות תנועות הרגלים,
הגוף כולו עובר למצב השמחה .כאשר אדם רוקד ,אפילו
כשמדובר רק בתנועה חיצונית ובאיברים נמוכים בגופו,
הרי שמחה זו חודרת לפנימיותו ומציתה אור בכולו -
אפילו בהגיון ובשכל שלו .ריקודים אלו ,הינם חלק בלתי
נפרד מעבודתנו כיום  -לקבל את פני הרבי שליט"א מלך
המשיח ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
מרבים בשמחה
בשבוע הקרוב ניכנס אל חודש אדר .בהתאם
להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח
להרבות בשמחה ובריקודים במשך כל
ימי חודש אדר ,יתקיימו מידי ערב ריקודי
שמחה בישיבות ובריכוזי חב"ד .הריקודים
המרכזיים יתקיימו כמובן ב 770-בבית
מדרשו של הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח בניו יורק וישודרו במספר
אמצעים אל העולם כולו.

והוא יגאלנו
בהתוועדות המרכזית ב 770-ביו"ד שבט
חולקה תשורה מיוחדת לקהל :קובץ 'והוא
יגאלנו' ובו מענות ועידודים שניתנו מהרבי
שליט"א מלך המשיח מלאחר שיחת כ"ח
ניסן תנש"א – אז החלה תקופה חדשה בכל
הפעולות להבאת המשיח ,בקובץ מסמכים
ותכנים הרואים אור לראשונה .לקבלת
הקובץ במיילvaad770@gmail.com :

דקה בפרשה
עם השימוש הגובר בויזואל ובוידאו,
תופסת תאוצה תופעה מבורכת של
סרטוני יהדות ופרשת שבוע המופקים ע"י
שלוחים ופעילים .פרוייקט דקה בפרשה
מגיש מידי שבוע מסר מעובד וקולע מתוך
שיחות הדבר מלכות המותאמים להפצה.
להצטרפות סמסו לטלפון.0544-934-711 :

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

כשהשמים התכופפו והארץ התרוממה
העליון ונתן אותה לבני ישראל למטה .כלומר ,כאשר
יהודי לומד הלכה בתורה ,הרי הוא מחובר עם התורה
ה"עליונה" – שאין לה שום ערך ושייכות לעולם הזה.

מתן תורה היה אחד האירועים המכוננים ביותר
בתולדות עם ישראל .בליווי קולות וברקים ירד הקדוש
ברוך הוא על הר סיני ,למסור לבני ישראל את עשרת
הדיברות ,ציווי אחר ציווי.

זו המשמעות גם של הפסוק הפותח את עשרת הדיברות
"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר" – המילה
"לאמר" משמשת בדרך כלל ציווי להמשיך ולהעביר
הלאה את הנאמר ,אבל במתן תורה הרי כל בני ישראל
היו נוכחים ,ואם כן למי נותר עוד להעביר את הדברים?

ונשאלת שאלה פשוטה :רוב רובן של המצוות שב"עשרת
הדיברות" עוסקות בנושאים פשוטים בעלי הסכמה
רחבה אפילו אצל הגויים ,למשל :לא לרצוח ,לא לגנוב,
לכבד את ההורים ועוד ,מצוות פשוטות שכולם קיימו
עוד קודם מתן תורה ,ואם כן – מהו החידוש הגדול
שהתרחש במעמד מתן תורה בהר סיני?

במתן תורה נפלו כל
המחיצות ונפתחה
האפשרות של חיבור עליון
ותחתון ,גשמיות ורוחניות.
לממש את הציווי הרוחני
ולבטא זאת במעשה גשמי

רוחניות עליונה  -בארץ הגשמית
והביאור הוא :במתן תורה החל מצב חדש שלא
התאפשר קודם לכן .מאז בריאת העולם ועד מתן תורה
הייתה גזירה מאת הקדוש ברוך הוא ,שחצצה ומנעה
כל חיבור בין רוחניות וגשמיות .מה שלמעלה – נשאר
למעלה ,ומה שלמטה נותר חומרי ומגושם ואינו יכול
לעלות ולהתקדש.
במתן תורה נפלו כל המחיצות ונפתחה האפשרות של
חיבור עליון ותחתון ,גשמיות ורוחניות .מצד אחד
לממש את הציווי הרוחני העליון ובד בבד לבטא זאת
במעשה גשמי – כהנחת תפילין ,שמירת שבת וכדומה.

אלא הפירוש כאן במילה "לאמר" הוא ,שהקב"ה נותן
כח לבני ישראל "לאמר" ולדבר את כל דברי התורה
כאילו הם נאמרים כעת מפי השם ממש.

מתן תורה  -היום
מכל זה ניתן להסיק לימוד נפלא :כאשר יהודי מתבונן
מעט שבשעה שהוא לומד תורה זה כאילו נאמר כעת
ממש על ידי הקב"ה בהר סיני ,זה מעורר בו את יוקר
גודל לימוד התורה שלו ,כי התורה שהוא לומד כעת
נחשבת כאילו הוא מקבל אותה ממש עכשיו מאת ה'!

חיבור הפכים שכזה ,יכול לבוא רק בכח עליון שגדרים
של מעלה ומטה לא תופסים מקום אצלו .זהו "כח
העצמות" – מעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא
ממש ,שרק הוא יכול להביא את החיבור.

מגושם ופשוט שיש (כמו למשל "לא תרצח") .אבל מקור
התורה למעלה כפי שהיא נמצאת בהתאחדות גמורה
עם הבורא ,הרי היא למעלה לגמרי מכל השגה או הבנה
כלשהי במושגי השכל האנושי ,לנברא מוגבל אין כל
אפשרות לתפוס אותה.

הדברים מקבלים משנה תוקף בשבת פרשת יתרו ,כידוע
שבכל שנה ובכל זמן חוזרים על עצמם אותם הדברים
והאירועים שקוראים בקריאת פרשת השבוע בתורה,
בשבת פרשת יתרו – כשקוראים אודות מתן תורה הרי
זה נמשך בגלוי יותר משאר ימי השנה ונותן ליהודי
תוספת חיזוק בלימוד התורה.

חיבור אל אור האין סוף

התורה נחלקת בכללות לשתי דרגות ומצבים :יש את
התורה שירדה לעולם ,והיא באה לידי ביטוי ברובד הכי

זה החידוש הגדול שקרה במתן תורה ,הקדוש ברוך
הוא הוריד את התורה כפי שהיא במקורה ושורשה

ויהי רצון שכל זה – התורה והגילוי האלוקי שלמעלה
מהעולם – יומשך ויתגלה בפשטות בגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

ניצוצות של גאולה
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים

דבר מלך

הרב מנחם כהן

זכור את יום השבת לקדשו

(יתרו יט ,ו)

אלו זכו ישראל היו כולם כהנים גדולים ,ולעתיד לבוא
תחזור להם ,שנאמר (ישעיה סא ,ו) "ואתם כהני ה' תקראו".
(בעל הטורים)

אנכי ה' אלוקיך

(ע"פ שיחת שבת פרשת יתרו ה'תש"נ)

למסור את הציווי מהר סיני

(יתרו כ ,ח)

בשעת מתן תורה קרא הקדוש ברוך הוא לישראל ,ואמר
להם :בני ,מקח טוב יש לי בעולם ,ואני נותן לכם לעד
לעולם ,אם תקבלו את תורתי ותשמרו את מצוותי.
משיבים ישראל ואומרים לפניו :ריבונו של עולם ,איזה
מקח טוב שאתה נותן לנו אם נשמור תורתך?

(יתרו כ ,ב)

משיב להם הקדוש ברוך הוא :זה הגאולה העתידה ועולם
הבא.

"אנכי אנכי הוא מנחמכם" – אמר רבי אבין בשם ריש
לקיש ,משל למלך שכעס על המלכה שלו ,והוציאה מתוך
הארמון .לאחר כמה ימים ביקש להחזירה ,אמרה יכפול לי
את כתובתי ואחר כך הוא מחזירני.

משיבים ישראל ואומרים ,ריבונו של עולם ,הראנו דוגמא
של הגאולה ועולם הבא.

כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל ,בני ,בסיני אמרתי לכם
פעם אחת "אנכי ה' אלוקיך" ,ובגאולה אני עתיד לבוא
ולומר לכם שתי פעמים "אנכי אנכי הוא מנחמכם".

משיב להם הקדוש ברוך הוא ואומר להם :זה השבת ,שהוא
אחד מששים של עולם הבא שכולו שבת ,שנאמר זכור את
יום השבת.

(פסיקתא דרב כהנא)

(אותיות רבי עקיבא)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:41
17:56

16:56
17:57

16:46
17:56

17:00
17:59

17:01
18:02

הפטרה :בשנת מות  -זרע קודש מצבתה (ישעיה ו ,א  -יג)
שבת מברכים חודש אדר :יום ו' שעה  4 ,6:19חלקים .ראש חודש ביום השישי וביום השבת קודש

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

כאשר ניגשים לאינו יהודי ומסבירים
לו  -בדרכי נועם – שהקדוש ברוך הוא
דואג לטובתו האישית ,ולכן שולח אותו
 ..למסור את הציווי שצוה למשה רבינו
בהר סיני  ..שאומות העולם יקיימו שבע
מצוות בני נח ,ומסבירים לו את התועלת
שבדבר בנוגע לישוב העולם  -הרי בודאי
שדברים אלו יפעלו פעולתן .כאשר פונים
אל הגוי בבקשת סיוע במשלוח נשק,
הרי ,לצערנו ,לא תמיד מתקבלת בקשה
זו ...מה שאין כן כאשר מדברים עמו
אודות קיום שבע מצוות בני נח  -בודאי
שיצליחו לפעול עליו.
(שיחת פרשת יתרו תשד"מ)

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 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

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

חסידים
אגרות מלך
שיח

הרב אבישי אפרגון

 30למלחמת הנסים
והנפלאות  -חלק ב'

בהמשך לניסים בתחום הנשק הכימי שפורסמו בטור זה ,הרי
שמהמידע הרב שנחשף בשנים האחרונות בארכיוני האו"ם וצבא
ארה"ב מתגלים נסים רבים נוספים .ערב מלחמת המפרץ (בשנת
תנש"א )1991 ,התפרסמו ידיעות על נשק ביולוגי עיראקי המבוסס
על חיידקים וטוקסינים .נשק זה מסוכן בהרבה מנשק כימי ,משום
שמסיכות גז רגילות לרוב אינן יעילות נגדו וכמות קטנה שלו
מזהמת שטח עצום .לחלק גדול מסוגי הנשק הביולוגי גם אין שום
מענה רפואי יעיל (כפי שניתן לראות בבעיה שנוצרה בעקבות גילוי
וירוס הקורונה) .ואכן ,בסריקות שעשו מומחי האו"ם בעיראק לאחר
מלחמת המפרץ ,נחשפו מתקנים רבים לפיתוח נשק ביולוגי שלא היו
ידועים לפני המלחמה ולפיכך לא הופצצו כלל!

עוד התברר כי לפחות  25טילי סקאד ו 157-פצצות נשק ביולוגי הוכנו
לפעולה נגד ישראל ,ומיכלים של מטוסי מיראז' עיראקים הותאמו
לריסוס מעל ישראל ח"ו .בהקלטה מדהימה שנתפסה בעיראק ,מורה
סדאם ימ"ש לוודא "שראשי הקרב של החיידקים [ראשי קרב של טילי
סקאד-א"א] ,וכן הפצצות של החיידקים מוכנים "...ואף מגדיר את
המטרות" :כל הערים הישראליות ,כולן" ומורה להתמקד בתל אביב
ח"ו .רק בחסדי ונסי ה' יתברך לא נעשה שימוש בנשק נורא זה ,כפי
שהבטיח וניבא הרבי שליט"א מלך המשיח.
בתחום הנשק הגרעיני התגלה בבדיקות הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה
אטומית ( )IAEAכי עיראק פעלה בחשאיות רבה להשגת נשק גרעיני.
חיל האוויר האמריקני מודה כיום כי בתחילת ההפצצות ידע רק
על שני מתקני גרעין ,בעוד שלאחר המלחמה נחשף כי היו עשרים
וארבע! בסיוע מדענים זרים הואצו תוכניות אלו .להערכת מומחי
האו"ם ,לולא מלחמת המפרץ ,עד סוף שנת  1992הייתה עיראק
משיגה נשק גרעיני!
יתירה מזו ,ברשות עיראק היו עשרות ק"ג אורניום מועשר באיכות
גבוהה המתאימים לייצור נשק גרעיני .לאחר הפלישה לכוויית מדעני
הגרעין החלו ,בהוראה מגבוה ,במאמץ קדחתני להספיק ולייצר פצצה
גרעינית עד לתחילת המלחמה ,שאותה ניסו העיראקים לדחות ככל
הניתן  -על מנת להספיק ולפתח את הנשק הנורא מכל .במירוץ נגד
הזמן השתתפו טובי המדענים שקיבלו לשם כך את כל הסיוע הטכני
והכספי .במקביל ,פעלו מומחי טילים להתאמת טיל הסקאד לשיגור
ראש הקרב הגרעיני .ממסמכים שנחשפו לאחר המלחמה ומעדויות
המדענים ,עולה כי רק בחסדי ונסי ה' יתברך לא הצליחו העיראקים
במאמציהם עד פרוץ המלחמה ששיבשה את כל תכניותיהם הזדוניות!
דורנו מוגדר ע"י הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח כ"דור
הגאולה" ,אשר תגיע ,כדברי קודשו" ,בחסד וברחמים" .ואכן ,כולנו
זוכים לראות נסים גלויים ונפלאים – וביניהם נפילת משטרי הרשע
שאיימו על ישראל  -משטר סדאם בעיראק ,המשטר בלוב ,קריסת
משטר אסד והתפרקות צבאו ,הסתבכות חיזבאללה במלחמה בסוריה,
והידרדרותה הכלכלית של איראן תחת משטר הסנקציות.
הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר ומדגיש כי עלינו להודות לה' יתברך
על נסיו וחסדיו הגדולים ,ולהוסיף בלימוד התורה ,ובמיוחד בלימוד
תורת החסידות ,ובקיום המצוות בהידור ,וכך נזכה לגאולה מתוך
שמחה וטוב לבב ,ובקרוב ממש!

.

(המידע בטור זה מבוסס על מקורות גלויים! הכותב שירת בעבר בתפקיד מסווג).

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

ג' פרקים ליום
הל' טומאת צרעת .פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
הל' מטמאי ומשכב ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הל' שאר אבות הטומאות ..פרק א.

כ"ג  -כ"ט שבט
פרק אחד ליום
הל' אישות .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

הפיצוץ שנגמר בנס
ביום לא בהיר אחד קיבל אביב זיגדון טלפון
בהול מאמא שלו" :אביב ,בוא מהר לבית
הרפואה שיבא בתל השומר! אבא נפגע
בתאונת עבודה במפעל".
האב ,יצחק זיגדון מכפר סבא ,עובד לפרנסתו
במפעל לייצור מזגנים תעשייתיים .באותו
אחר צהריים ,במהלך עבודתו במפעל,
התפוצץ מדחס ענק של מזגן תעשייתי
בעוצמה של  8כח סוס  -ישירות על יצחק.
לדברי הרופאים פיצוץ בעוצמה כזו מכיל
הדף של שני רימוני רסס יחד.
בטנו של יצחק נקרעה מעוצמת הפיצוץ .בנס
לא מוסבר הוא נשאר בחיים ולמשך מספר
דקות אף החזיק מעמד בהכרה ,אך המצב
היה קשה.
במהלך הפינוי לבית הרפואה באמבולנס,
התמוטט גופו של יצחק והוא איבד הכרה
ונשימה.
שלוש פעמים במהלך הנסיעה לבית הרפואה
נאלצו צוות מד"א לבצע על יצחק פעולות
החייאה ולהילחם על חייו .בחסדי שמיים
המאמצים אכן הצליחו ויצחק נשאר בחיים,
אולם במצב קריטי של חוסר הכרה והנשמה.
יצחק הוכנס מיד לניתוח מורכב שארך
שמונה שעות רצופות .הרופאים איחו את
האיברים הפנימיים שנפגעו ותפרו את הקרע
בבטן .בנוסף טיפלו הרופאים בידו הימנית
שנפגעה קשה בעקבות הפיצוץ.
יצחק נשאר בחיים אך במצב קשה .הרופאים
לא ידעו להעריך האם הוא יצליח לשרוד,
ואם אכן יצליח לשרוד  -האם יצליח לחזור
לתפקוד .בכל מקרה – אמרו הרופאים – יקח
לפחות שבוע עד שהוא יצליח להתעורר
אחרי כזו טראומה קשה שגופו חווה.
בנו של יצחק ,אביב ,הזדרז להתקשר לרב
יעקב מזרחי מבית חב"ד בכפר סבא ,לבקש
ממנו שיפרסם את שמו של אביו לתפילה.
הרב מזרחי פירסם את השם לתפילה במרחבי
הרשת והזדרז מיד לכתוב לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח ולבקש את
ברכתו הקדושה באמצעות אגרות הקודש.
בהשגחה פרטית הוא פתח בספר אגרות
הקודש חלק כא עמוד רסב .וכך כתוב שם:
"זה-עתה נתקבל מכתבו  . .בו כותב אודות
בריאותו ,ואזכירו לרפואה-קרובה בהיותי על
הציון של כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר
 . .וכאשר מתחזקים בבטחון בהשם-יתברך,
הרופא כל בשר ומפליא לעשות ,ממשיכים
את זה בפועל בטוב הנראה והנגלה .בברכה

יצחק ואביב זיגדון בביתם השבוע

בניסי-ניסים יצחק
נשאר בחיים
אך במצב קשה.
הרופאים לא ידעו
להעריך האם הוא
יצליח לשרוד ,ואם
אכן יצליח לשרוד -
האם יצליח לחזור
לתפקוד
לאריכות ימים ושנים טובות  . .מתוך בריאות
הנכונה".
הרב מזרחי התקשר מיד ומסר לאביב את
התשובה שהייתה כמו זריקת עידוד עצומה
למשפחה .הם ראו שיש כאן ברכה מפורשת
מהרבי שליט"א מלך המשיח לרפואה קרובה
ואריכות ימים ,והתמלאו בבטחון בהשם
שכך אכן יקרה בפועל.
למחרת בערב הניח הבן ליד מיטת אביו
צילום של דולר לברכה שהתקבל מידו
הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח,
אותו קיבל מהרב מזרחי .כבר באותו ערב
החלו לראות את הנס – במהלך הערב יצחק
חזר לנשום בכוחות עצמו.
למחרת בבוקר הוא גם התעורר מההרדמה.
הרופאים השתאו למראה ההחלמה
וההתחזקות המהירה .שלושה שבועות
לאחר מכן הוא כבר יצא מבית הרפואה.
כיום יצחק אמנם נוסע מספר פעמים בשבוע
לבית הרפואה להמשך תהליך השיקום ,אך
ברוך השם הוא חי ומתפקד והולך על שני
רגליים ,אודות לברכתו האלוקית של מלך
המשיח.

.
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ויתורים גוררים לחצים
כמדובר כמה-פעמים ,שכל פעם שמוותרים  -מזמינים וסוחבים
על-עצמם לחץ נוסף ,ומפעם לפעם תובעים ויתורים נוספים ,בין
בשלימות הארץ הקשורה גם עם שלימות העם ושלימות התורה,
כמבואר בכמה ספרים שאין כאן המקום להאריך בזה.
(מוצאי ש"פ תצוה תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

נשמע טוב :מדברים על המשיח ברדיו ירושלים
שבועית ברדיו בכל מוצאי שבת ,והזמין אותם למבחן
בתחנה .בתחילה סרבה הנהלת הערוץ ,ובני הזוג כתבו
על כך לרבי שליט"א מלך המשיח .המענה שקיבלו
באמצעות ה'אגרות קודש' היה מכתב שנשלח במקור
לרב יוסף ויינברג אודות השיעורים בספר התניא שמסר
ברדיו מידי מוצאי שבת… לאחר קבלת המענה הוזמנו
שוב לרדיו ,והפעם התקבלו ,והתכנית עלתה לאוויר.

אחד הנושאים המפורסמים במשנתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח הוא יחסו לחידושי הטכנולוגיה .בעוד
שישנם חוגים שבחרו להתנזר ואף לצאת חוצץ נגד
פיתוחים שונים כדוגמת הרדיו והטלוויזיה ,הרי שהרבי
שליט"א מלך המשיח מצטט את מאמר המשנה "כל
מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו  -לא בראו אלא
לכבודו" ,והמסקנה המתבקשת היא שגם המצאות
טכנולוגיות חדשות באו לעולם רק בכדי לרתום גם
אותן לגילוי כבודו של בורא העולם.

הרב משה ורון

לכל אחד יש את האפשרות לנצל את הטכנולוגיה
למטרות קדושה ,אולם השאלה היא באיזה סדר גודל.
בדרך כלל מדובר על הסביבה הקרובה ,משפחה
וחברים ,אולם ישנם כאלה שניתנה להם הזכות להיות
שופר לקהלים גדולים .כאלה הם בני הזוג משה ודנה
ורון ,המגישים מידי שבוע כבר קרוב לעשור שנים
תכנית זוגית ברדיו ירושלים.

לאחר תשובות נוספות
אודות היציאה לשליחות
שקיבלו משפחת ורון
באותה תקופה ,הם עברו
להתגורר בעצמם בבר גיורא בשביל מה נועד הרדיו
לאחר כמה שנים של שידורים ,החלו להישמע טענות
והחלו לנהל את פעילות
על כך שבתכנית מדברים על מלך המשיח והגאולה
חב"ד במקום
במינון גבוה מידי ,ובשל כך כבר דובר על סיום שידור

מענה מפתיע
"הסיפור שעומד מאחורי עלייתה של התכנית לאוויר
הוא מפליא ,מה שנקרא 'השגחה פרטית' בהתגלמותה",
מספר משה" .ראשיתו של המעשה הוא במשפחה
שהתקרבה ליהדות דרכנו ,והתגוררה במושב בר גיורא
שבאיזור ירושלים .התארחנו אצלם פעם בשבת ,והבאנו
מתנה  -אחד מכרכי 'אגרות קודש' של הרבי שליט"א
מלך המשיח .בליל שבת לפני הקידוש החלטנו לפתוח
את הספר ,ובעמוד שפתחנו הופיע מכתב למר מנחם
בגין ,העוסק ב'עירוב' (פתרון הלכתי המתיר טלטול
חפצים ברשות הרבים בשבת) של מושב בר גיורא"!

באותה תקופה מסרו משה ודנה שיעור משותף ביישוב
צור הדסה השכן .השיעור עסק בנושאי משיח וגאולה
לאור פרשת השבוע.

משיח באוויר
אחד ממשתתפי השיעור היה מנהל התוכן ב'רדיו
ירושלים' ,תחנת רדיו אזורית פופולרית ,הנמצאת
במקום הרביעי בארץ בשיעור החשיפה ,עם מאות אלפי
מאזינים .מנהל התוכן הציע לזוג ורון להעביר תכנית

לאחר תשובות נוספות אודות היציאה לשליחות שקיבלו
משפחת ורון באותה תקופה ,הם עברו להתגורר בעצמם
בבר גיורא והחלו לנהל את פעילות חב"ד במקום.

עצה והדרכה

התכנית .הנהלת הערוץ פנתה בנושא אל בני הזוג ורון,
שמיהרו מצידם לפנות לרבי שליט"א מלך המשיח.

"שוב קיבלנו מענה באמצעות ה'אגרות קודש' ,וגם
הפעם היה זה מכתב בקשר לשיעור תורה ברדיו .לצד
ברכה לחיזוק והרחבת השיעור ,הובאו שם דברי חכמינו
זכרונם לברכה כי הזהב נברא לצורך בית המקדש
בלבד ,ורק בזכות כך גם העולם משתמש בו ,והמסקנה
המתבקשת שבוודאי גם לגבי הרדיו  -כל מציאותו היא
לשרת את הקדוש ברוך הוא .התרגשנו מאוד מהתשובה,
ומיותר לציין שלאחר מכן פסק מנהל התחנה כי שידורי
התכנית ימשיכו ללא שינוי".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

תכלית החיים
הנשמה ,שכולה רוחניות ,אין לה ,מצד עצמה ,כל שייכות
כלל לענינים גשמיים וחומריים ,ומכל שכן לעניני תאוה וכו'
המתעוררים ובאים אך ורק מצד הגוף ונפש הבהמית.
אף על פי כן ,רצה הקדוש ברוך הוא אשר נשמה זו ,שהיא
חלק אלוקה ממעל ממש ,תרד למטה ותתלבש בגוף גשמי
וחומרי להיות קשורה ומאוחדת בו במשך כמה עשיריות
שנים .זאת אומרת ,אשר במשך עשיריות שנים תהיה
הנשמה במצב שהוא בניגוד גמור לטבעה העצמי.
וכל זה  -כדי למלא שליחות הבורא ,לזכך את הגוף ולהאיר
עניני עולם הזה הגשמי השייכים לאדם ,באור אין סוף,
לעשותם מקדש ומשכן לשכינתו יתברך,
ואז  -הרי כל ענויי ויסורי הנשמה מהיותה בגוף ובעולם

נא לשמור על קדושת הגליון

"הקונספט של התכנית משלב בין ראיונות ואקטואליה,
לבין רעיונות בנושא גאולה ומשיח בקשר לפרשת
השבוע" ,הם מספרים" ,שידורי התחנה פונים לציבור
הכללי ,והתכנים המשודרים בה בדרך כלל רחוקים
מיהדות וחסידות .לאור זאת מעודד לדעת כי על התכנית
מתקבלות המון תגובות חמות .רבים מהמאזינים פונים
ומתעניינים אודות ה'אגרות קודש' ,ואנו מפנים אותם
לאתר האינטרנט ."igrot.com

גשמיים כאין ואפס נחשבו ,כי שכרה ואושרה הנצחיים
שהיא זוכה להם על ידי מילוי שליחותה  -הם שלא בערך
לגבי יסורי העולם הזה החולפים.
נקל להבין ,גודל צער הנשמה ועומקו כאשר את היסורים
והענויים של הנשמה בגוף מקבלים ועוד מגבירים אותם על
ידי הרדיפה אחרי הגשמיות והחומריות ,והכוונה ותכלית
דירידת הנשמה למטה ,שאפשר להשיגם רק על ידי חיי יום-
יום על פי התורה ומצותיה  -הנה אין שמים לב לזה ,ואם גם
לעתים ולפרקים מתעורר  -הרי זה כמצות אנשים מלומדה
ולצאת ידי חובתו בלבד.
מלבד העיקר שבדבר ,שמאבדים את ההזדמנות למלא רצון
הבורא ואת השכר והאושר הנצחי הבא על ידי זה ,הרי הוא
היפך השכל הבריא לרדוף ולתפוש בחלק הקשה הרע...

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך ח עמוד מט)

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

.

