שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש ,שביעי של פסח

פסח
כשר
ושמח
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מצות ,יין
ואמונה יוקדת

את האמונה האיתנה של היהודי במשך כל השנה ,יש לחזק באכילת סעודת משיח בכל מקום ביום האחרון
של פסח ,לפני סיום החג ,באכילת מצה ושתיית ארבע כוסות .ותיכף ומיד נזכה לגאולה האמיתית והשלימה
ביום האחרון של חג הפסח( ,בשנה זו ,בארץ ישראל,
ביום שבת קודש ,שביעי של פסח) נוהגים לערוך 'סעודת
משיח' .נוטלים את הידיים לאכילת מצה ,לפני שקיעת
החמה ,ובסעודה זו הנמשכת
לתוך מוצאי החג שותים גם
ארבע כוסות יין כמו בליל הסדר.
את הטעם לתקנה קדושה
זו ,גילה הבעל שם טוב" ,כי
באחרון-של-פסח מאיר גילוי
הארת משיח" ,הרבי הרש"ב (רבי
שלום-דובער ,הנשיא החמישי
בשושלת חסידות חב"ד) הנהיג
לשתות בסעודה זו ארבע כוסות.
הרבי שליט"א מלך המשיח,
מציין כי יש לכוון ששתיית
היין קשורה לגאולה האמיתית
והשלימה ומזרזת ופועלת את
ביאתה .עד כדי כך שאם לא
כיוון ,יש לחזור ולשתות את
הכוסות מחדש.

בשכר הציפיה

של אליהו המונח בגאון בכל שולחן ליל הסדר ,בכל בית
בישראל ,בחג בו אנו חוזרים אחורה  3,333שנה לאותם
רגעים נעלים בהם יצא עם ישראל לחירות והפכנו להיות
בני חורין ,מתעצמת בקרבנו
האמונה והצפיה ,הבאה בין
היתר לידי ביטוי בהשתתפות
בסעודה גשמית הכוללת אכילה
ושתיה ,המונחים על השולחן
ונאכלים ,ובכך מקבלת האמונה
הרוחנית ביטוי של חפצים
גשמיים ,בסעודת משיח.

ובלשונו של הרבי שליט"א מלך
המשיח" :ויהי-רצון שכל זה
יהיה בגילוי ממש באופן שכל
אחד מראה באצבעו ואומר זה –
כוס של ברכה בסעודת משיח
בדוגמת סעודת משיח שמראים
הרבי
מחלק
משיח,
עם סיום התוועדות סעודת
באצבע המצה והיין ,ובפנימיות
שליט"א מלך המשיח לכל אחד 'כוס של ברכה'
– בדוגמת המצה והכוסות
דסעודת משיח שנעשים דם
ובשר כבשרו ,ומתוך שמחה וטוב לבב ,ותיכף ומיד ממש,
דלא עיכבן אפילו כהרף עין".

האמונה בביאת המשיח ,הינה יסוד עיקרי ביהדות .החיד"א
מגלה ומסביר את התפילה הנאמרת שלש פעמים ביום
"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" ,כי הסיבה והטעם
לכך שאנו מבקשים את ביאתו של מלך המשיח היא משום
הטעם הנאמר מיד לאחר מכן "כי לישועתך קיווינו של
היום" ,בשכר הצפיה האיתנה של היהודי במשך היום כולו,
זוכים להתגלות המשיח ,תיכף ומיד ממש.
אלא ,שביום מיוחד זה ,היום האחרון של החג ,המסמל יותר
מכל את הגאולה הראשונה ,זו שפתחה את הדרך לשאר
הגאולות הבאות בעקבותיה ,כולל זו האחרונה בקרוב
ממש ,ברעגים האחרונים
של החג ,המביא לשיא את
האמונה של עם ישראל,
הבאה לידי ביטוי בכוסו

להביא את הגאולה מיד
כעת ,כשאנו נמצאים בתקופה נעלית זו של 'ימות המשיח',
כאשנו חווים על בשרינו את שרשרת הניסים ונפלאות
האופפים את העם היהודי בכל התקופה האחרונה,
ובמיוחד בשנה זו תהא שנת אראנו פלאות ,הרי שעלינו
לחזק ביותר את קיום המנהג ,ולדאוג באופן אישי שכל
אחד מעם ישראל יטול חלק בסעודת מסוגלת זו .גבאי בתי
הכנסת והרבנים נקראים להנהיג ולחזק את הסעודה בכל
מקום ומקום .הנשים והילדים נקראים לקיים את הסעודה
גם בבית הפרטי.
ובזכות זאת נזכה לבוא מיד לגאולה בפשטות למטה
מעשרה טפחים .וכנאמר "בודאי ובודאי שבכח של מעשינו
ועבודתינו ,כולל אכילת סעודת משיח ושתיית ד' כוסות
באחרון של פסח ,להביא את הגאולה מיד ,כהרף עין ממש".

חדשות טובות
הצלחה במבצע פסח
במוקדי חב"ד מסכמים בהצלחה את מבצע
חג הפסח ,שכללו חלוקת מצות לכל מבקש,
עריכת סעודות ליל הסדר בהתאם להוראות
ופרסום המנהג לערוך סעודת משיח בכל
מקום .בבתי כנסת רבים הביעו את רצונם
ליטול חלק בקיום ההוראה ,ולפני צאת
החג יקיימו את סעודת משיח לכל באי
בתי הכנסת ,עם נטילת ידים לאכילת מצה
ושתיית ארבע כוסות.

הוכרז יום החינוך בארה"ב
נשיא ארה"ב הכריז על י"א ניסן ,יום הולדתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח כ"יום
החינוך והשיתוף" .בדבריו ציין את פעולותיו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,וקרא לכל
פקידי הממשלה ,המחנכים והאזרחים
בארצות הברית לציין את יום זה בתכניות,
טקסים ופעילויות מתאימות.

חדש :קובץ י"א ניסן
יצא לאור הספר "קובץ י"א ניסן – שנת
הק"כ" לכבוד י"א ניסן – יום ההולדת של
הרבי שליט"א מלך המשיח .הספר מכיל
ביאורים מרבותינו נשיאינו על מזמור ק"כ
בתהלים ,המזמור שהתחילו לומר מי"א
ניסן ,ומכיל  104עמודים .הפצה ראשית:
'ממש'  ,077-5123-770או בכפר חב"ד אצל
ר' יוסף יצחק פרידמן.058-446-6770 ,

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

כשהים שיתף פעולה עם יציאת מצרים
לפי זה מובן למה היה צורך שהקב"ה יעשה עם הים
תנאי ,כי אילו הים היה נבקע לשתיים רק בגלל ציווי
הקדוש ברוך הוא ,היה זה שבירת הטבע של הים –
פעולה מנוגדת לחלוטין לטבע שה' ברא וטבע בו – ולכן
היה צורך שהים "יסכים" לתנאי ויואיל בטובו לשנות
את טבעו ולהיפתח לפני בני ישראל מצד עצמו.

חג שביעי של פסח מציין את הנס הגדול של "קריעת ים
סוף" והצלת בני ישראל ממצרים אחת ולתמיד – בדרך
אל המטרה הנכספת ,מתן תורה בהר סיני.
בסיומו של הלילה הגורלי בו חצו בני ישראל את הים
והגיעו אל החוף בשלום ,חזר הים למצבו הרגיל והטבעי
כשהוא מכסה את פרעה והמצרים.
המדרש מביא את הפסוק "וַ ֵּיט מ ֶֹשׁה ֶאת יָ דֹו ַעל ַה ָּים וַ ָּי ָשׁב
ַה ָּים ִל ְפנֹות ּ ֹב ֶקר ְל ֵא ָיתנֹו" ומסביר את המילים "וַ ָּי ָשׁב ַה ָּים
ְ . .ל ֵא ָיתנֹו" – אל תנאו ,מלשון תנאי ,שהקדוש ברוך הוא
התנה עם ים סוף עוד בבריאת העולם שבבוא העת עליו
להיבקע ולאפשר לבני ישראל לעבור בו.

החוזק האמיתי של הטבע

אילו הים היה נבקע לשתיים
רק בגלל ציווי הקדוש ברוך
הוא ,היה זה שבירת הטבע
של הים – ולכן היה צורך
שהים "יסכים" לתנאי ויואיל
בטובו לשנות את טבעו

תנאי עם הים?
אבל צריכים להבין ,ההתאמה שעושה המדרש בין
הפירוש ובין הפסוק לא כל כך מסתדרת :המדרש אומר
שהתנאי היה שעל הים להיפתח לפני בני ישראל ,ואילו
הפסוק אומר שרק כאשר נסגר הים אז "וישב הים
 . .לאיתנו" – אל התנאי ,אם כן לא ברור מהו התנאי
שהתנה הקב"ה עם הים ,להיפתח או להיסגר?
כדי להבין זאת יש להבין קודם כל מדוע הקדוש ברוך
הוא היה צריך לעשות 'תנאי' עם הים? והלא הקב"ה
הוא בורא העולם ,והוא המחליט והקובע כל דבר,
וכמובן שהקב"ה היה יכול לצוות על הים להיפתח בפני
בני ישראל מבלי לערוך איתו תנאי קודם לכן ,ואם כן
לשם מה היה צורך ב'תנאי'?

הטבע צריך להסכים
וההסבר לכך הוא:

מטרת בריאת העולם הייתה כדי לגלות את הקב"ה
דווקא בתוך העולם ,זו המטרה שלשמה מקיימים בני
ישראל תורה ומצוות בתור בני אנוש חומריים בעולם
הזה הגשמי ,כי רק כך ניתן להחדיר בעולם קדושה
ואלוקות.
לכן ,כאשר העולם צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא
ולסייע לבני ישראל ,אין הכוונה היא שטבע העולם
יישבר ,אלא אדרבה – שהעולם מצידו – כביכול –
"יסכים" וישנה את עצמו למען בני ישראל וגילוי ה'
בעולם.

ניצוצות של גאולה
ה' ימלוך לעולם ועד

כעת יובן למה כאשר הים נסגר ,הפסוק אומר שהוא
שב אל התנאי :כל דבר – אפילו כזה שקיים אלפי שנים
– כאשר הוא נעלם או נפסק הרי זה מראה שהוא היה
דבר חלש ,ארעי וקצוב .כך הייתה כל הבריאה עד שבא
הקב"ה וערך איתם תנאי שעליהם להסכים ולשנות את
טבעם לטובת בני ישראל בבוא העת ,כאשר יהיה צורך
בכך.
תנאי זה – המאפשר לבריאה לסייע לעם הנצחי ,בני
ישראל – העניק לבריאה גם כן נצחיות ותוקף לעולם
ועד.
כל עוד הים היה חצוי לשתיים ,עדיין לא היה זה ביטוי
לנצחיות של הים ,כי ברגעים אלו הוא היה שונה ממצבו
הרגיל ,דווקא לאחר שהים חזר למצבו הטבעי ,שאז ניכר
שלא הייתה זו "שבירת הטבע" ,אלא שהוא הסכים לכך
מצד עצמו ,רק אז הוא זכה לקיים את התנאי ולגלות
את ה' בעולם – מה שיהיה תיכף ומיד בשיא השלימות
בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש ע"י משיח
צדקנו.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק ו' עמוד )86

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(בשלח טו ,יח – קריאת שביעי של פסח)

אמרו חכמינו ז"ל ,שאמר להם משה לישראל :ראיתם
הנסים והגבורות והנפלאות שעשה לכם הקדוש ברוך
הוא? יותר ויותר הוא עתיד לעשות לכם לעתיד לבא,
בעולם הזה ובעולם הבא.
בעולם הזה מלחמות וצרות ויצר הרע ,ומלאך המות ,שיש
להם רשות לשלוט בעולם.
אבל לעולם הבא אין בו לא צרות ולא אנחות ולא שעבוד
ולא יצר הרע ,ולא שטן ולא מלאך המות ,שנאמר ומחה
א-דני ה' דמעה מעל כל פנים.

משיח גואל את כולם

ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם ,כל
מלאכת עבודה לא תעשו (פנחס כח ,כה)
הבעל שם טוב היה אוכל שלוש סעודות בפסח.
סעודת אחרון של פסח ,היתה נקראת – אצל הבעל שם
טוב – "סעודת משיח" .סעודת משיח" היא באחרון של
פסח ,כי באחרון של פסח מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר ,אשר תלמידי תומכי תמימים
יאכלו יחד בחג הפסח בהיכל הלימוד ,והיו אז שלוש מאות
ועשר תלמידים ושמונה עשרה שולחנות.

וכתיב ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו,
זה ה' קוינו לך נגילה ונשמחה בישועתו.

את סעודת אחרון של פסח אכל אז אדמו"ר הרש"ב ביחד
עם התלמידים ,וציווה לתת לכל תלמיד ארבע כוסות,
ואמר אז" :זוהי סעודת משיח".

(מדרש ויושע)

(היום יום)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:24
19:37

18:39
19:39

18:30
19:39

18:41
19:39

19:04
20:04

הפטרה :וידבר דוד  -לדוד ולזרעו עד עולם (שמואל ב ,כב)

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

אופן הנהגתו של משיח צדקנו – "גואל
ראשון הוא גואל אחרון" – שמציאותו של
כל אחד ואחת מישראל ,בכל מעמד ומצב
שהוא ,חשובה ונוגעת ביותר למשיח
צדקנו! ומכיון שמשיח צדקנו יגאל את
כל אחד ואחת מישראל ,מבלי הבט על
מעמדו ומצבו – לכן אומרים לכל יהודי
שעליו לעשות את ההכנה המתאימה
לכך ,וההתחלה בזה – מהשתתפות
בסעודה שהיא "סעודתו של משיח",
ומכיון ש"מצוה גוררת מצוה" – הרי ברור
שענין זה יפעל אצלו פעולות נוספות
שיחישו וימהרו את הגאולה העתידה
לבוא על ידי משיח צדקנו.
(שיחת אחרון של פסח תשמ"ג)

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 כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

מלכותמלך
ייןאגרות

משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח

סעודת משיח

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כנגד כל הסיכויים

על ענינה של סעודה זו ,ומדוע
נתגלתה רק בדורות האחרונים?
משיחת אחרון של פסח תשמ"ו

"יש לי עשרות סיפורים מרגשים על זה ,אבל
אני אספר לכם על מקרה אחד מאוד מאוד
משמעותי בחיי שבו הרגשתי ממש כיצד
הקב"ה ושליחו הרבי שליט"א מלך המשיח
מרימים אותי וסוחבים אותי איתם"...

בביאור תוכנה וענינה של סעודה זו ,כמודגש בשמה “ -סעודת משיח",
אשר ,השם עצמו מורה על גודל ההפלאה שבדבר  -שכאשר יהודי
מיסב לסעודה גשמית כפשוטה ,אומרים לו ,שסעודה זו היא "סעודת
משיח" “ -דבר מבהיל" ...לכאורה ,ואף-על-פי-כן ,לא זו בלבד שלא
נרתעים מפני ההבהלה שבדבר ,אלא עוד זאת ,משתדלים לפרסם על-
דבר סעודת משיח בכל מקום ומקום ,תוך כדי הדגשה שענין זה שייך
לכל-אחד-ואחד מישראל.

כך מגלגל ,בכנס שנערך לכבוד יום הולדתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,החזן העולמי
דודו פישר סיפור מופתי שאין כמותו על
אחד הניסים המופלאים בחייו ,נס לו זכה
בזכות ברכה מיוחדת.

...הענין של "סעודת משיח"  -נתגלה לראשונה ע"י הבעל-שם-טוב,
שהיה אוכל באחרון של פסח ג' סעודות ,וסעודה השלישית היתה
נקראת “משיח'ס סעודה" (מה-שאין-כן בדורות שלפני-זה לא ידעו
כלל אודות ענין זה).
ובדורות שלאחרי-זה  -נתגלה ונתפרש הדבר יותר ע"י כבוד קדושת
אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ,שאכל “סעודת משיח" ביחד עם התלמידים
דישיבת תומכי תמימים ,אשר ,מזה עצמו למדים שלפני-זה (גם לאחרי
שנתגלה הדבר ע"י הבעש"ט) לא היה מנהג זה בפירסום ,כי אם ,אצל
יחידי סגולה בלבד ,עד שכבוד קדושת אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע גילה
ופירש את המנהג של אכילת “סעודת משיח" .ונוסף לזה ,חידש כבוד-
קדושת אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע את הענין של שתיית ארבע כוסות
ב"סעודת משיח".
ולאחרי כן ,ניתוסף עוד יותר בהתגלות ופירסום הענין של "סעודת
משיח"  -על-ידי כבוד-קדושת מורי וחמי אדמו"ר (הריי"צ) נשיא
דורנו ,שכן ,בזמנו של כבוד-קדושת אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע היה
המנהג של "סעודת משיח" אצל חוג מסויים  -תלמידי תומכי תמימים
כו’ ,ואילו בזמנו של נשיא דורנו  -נצטווינו לגלות ולפרסם מנהג זה
לכל ישראל ,ואכן ,מנהג זה נתפשט ונתקבל  -בחביבות מיוחדת -
בתפוצות ישראל ,והולך ומתפשט כו' ,כך שרבבות מישראל מקיימים
את המנהג דאכילת סעודה שלישית באחרון של פסח  -סעודת משיח.
ואין לתמוה על אופן וסדר התגלות הדברים  -שבדורות הראשונים
(לפני הבעל-שם-טוב) לא ידעו אודות “סעודת משיח" ,כי אם ,בדורות
האחרונים ,ובדורות האחרונים עצמם באופן של הוספה מזמן לזמן ,הן
בנוגע לארבע כוסות ,והן בנוגע לאופן פירסום כללות הענין בדורנו
זה דוקא  -מכיון שכן הוא הסדר  -בכללות התורה:
אמרו חז"ל“ :ששים המה מלכות אלו ששים מסכתות ,ושמונים
פלגשים אלו הברייתות ,ועלמות אין מספר אלו ההלכות"“ ,מימרות
האמוראים" ,היינו ,שע"י התנאים והאמוראים נעשה ריבוי בתורה
באופן ד"עלמות אין מספר" .ולא עוד ,אלא שכן הוא גם בנוגע לעניני
התורה שנתגלו ונתחדשו לאחרי זמן המשנה והגמרא“ ,כל מה
שתלמיד ותיק עתיד לחדש".
ונמצא ,שהריבוי בתורה ,עד ל"עלמות אין מספר" ,הוא באופן
שהולך וניתוסף מדור לדור  ..ומכיון שכן ,אין כל פלא בכך שבדורות
האחרונים נתגלו ענינים חדשים שלא ידעו אודותם בדורות שלפני-זה,
ובנדון-דידן ,כללות הענין של "סעודת משיח" ,עד למנהג של שתיית
ארבע כוסות  -שדוקא בדורנו זה האחרון נתגלה ונתפרסם הדבר בכל
תפוצות ישראל.
ויש להוסיף ,שסדר זה (שדוקא בדורות האחרונים מתגלים דברים
חדשים שלא נתגלו בדורות שלפני-זה) מודגש ביותר בפנימיות
התורה ..עד לגילוי תורת החסידות באופן של "יפוצו מעינותיך חוצה"
שזהו החידוש של משיח.

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

ג' פרקים ליום
הל' מכירה .פרק יג-טו.
פרק טז-יח.
פרק יט-כא.
פרק כב-כד.
פרק כה-כז.
פרק כח-ל.
הל' זכיה ומתנה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

כ'-כ"ו ניסן
פרק אחד ליום
הל' אסורי ביאה .פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.

לפני שנתיים ,כך הוא מספר ,רעייתי החליטה
שהיא רוצה שנקליט תוכנית לערוץ PBS
הנחשב לגדול ביותר בארה"ב.
אמנם בעבר ,כבר הייתה לי תוכנית בערוץ זה
אבל רק בפלורידה .הפעם שאפנו שזה ישודר
בכל  270תחנות הערוץ – שזה מאוד עוצמתי!
היא פנתה אל מרכז הערוץ ונקבעה פגישה.
בפגישה היא הסבירה להם שהיא רוצה
להפיק תוכנית על ירושלים עיר הקודש .הם
מצידם מיהרו להבהיר לה שזה בעייתי בעת
הזו ,מאחר וירושלים נתפסת בעיני גורמים
שונים בעולם כעיר השנויה במחלוקת
פוליטית .אולם ,כשיצאה מהפגישה לאחר
שעתיים היא סיפרה לי בהתרגשות שנתנו
להם  30יום עד שהתוכנית תהיה מוכנה.
"חבל" אמרתי" .איך אפשר להכין תוכנית
תוך  30יום? זו משימה בלתי אפשרית מעבר
לכל דמיון ,נגד כל הסיכויים!".
חזרנו לארץ ולאחר עבודה של יום ולילה
עם הרבה ניסים גלויים ונפלאות ,סיימנו תוך
 25ימים את התוכנית ויצאנו לניו יורק כדי
להגיש להם את התוכנית.
לפתע ,ממש בדרך רויטל קיבלה טלפון לא
צפוי מסמנכ"ל הערוץ – "עשינו חשיבה
נוספת ,אנחנו פוחדים מהפגנות נגדינו
ברחובות כי ירושלים נמצאת תחת מחלוקת,
לא נוכל לקבל את התוכנית".
היא לא שיתפה אותי בכך .מיד לאחר שנחתנו
בניו יורק היא ביקשה ליסוע ל ,770-ושם
היא גילתה לי "דודו ,הם החליטו לבטל את
התוכנית .אנחנו צריכים נס גלוי".
"לא יכול להיות!" אמרתי" .הוצאנו סכומי
עתק של כסף ,עשרות אלפי דולרים ,עשינו
את הבלתי אפשרי! חייבים ישועה .הייתי
שבור ,רצוץ ...אחרי עבודה כל-כך מאומצת...
מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו?
התפללנו ,ולקחנו דף ועט וכתבנו לרבי
שליט"א מלך המשיח .בחרתי אחד מהכרכים
באגרות הקודש ולשמחתי קיבלתי מכתב עם

דודו פישר

אם תהיה בחירה של
יותר מ 25-אחוזים של
תחנות שיסכימו לשדר
– הם יהיו מוכנים
לשדר את התוכנית.
היא ציינה שזה מספר
גבוהה מאוד ובדרך
כלל רק תוכניות מאוד
מוצלחות זוכות לקבל
אחוזים כ"כ גבוהים
ברכה – שתהיה הצלחה מעל הטבע.
שמחנו מאוד ,והנה בבוקר למחרת קיבלנו
שיחת טלפון ממפיקת התחנה שסיפרה כי
מחר מתקיים כינוס גדול בשיקאגו עם כל
מנהלי הערוצים ,ההנהלה החליטה מאי
נעימות להציג את התוכנית כהצעה לשידור.
אם תהיה בחירה של יותר מ 25-אחוזים של
תחנות שיסכימו לשדר – הם יהיו מוכנים
לשדר את התוכנית .היא ציינה שזה מספר
גבוהה מאוד ובדרך כלל רק תוכניות מאוד
מוצלחות זוכות לקבל אחוזים כ"כ גבוהים.
כאן הגיעה ההפתעה הגדולה .לא קיבלנו 25
אחוז ...קיבלנו  97אחוז! ולא רק זה ,הם בחרו
שהתוכנית תהיה מועמדת לפרס עולמי!
זה כוחה של הברכה! מאז החלטנו לתת
לו מתנה .בכל הופעה בארץ ובעולם מול
נישאי מדינות ומושלים יהודיים ולהבדיל
לא יהודים – בכל הופעה אנחנו מספרים
סיפור אחד או שניים על הרבי שליט"א מלך
המשיח .ומי יתן שבמהרה בימנו נזכה לגילוי
פני משיח ממש ממש בקרוב.
וכך מסיים החזן המפורסם את סיפורו
המופלא בכינוס ,בשירת "שיבנה בית
המקדש" מרגשת מעומק ליבו.
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כולם יודעים ,ולמרות זאת
ולמרות זאת הפסיקו לדבר על הענין של פיקוח-נפש; הפסיקו לדבר על
הדין הברור שבמעמד ומצב כזה "יוצאים עליהם בכלי-זיין" (כפי שמובא
בשולחן ערוך הטעם "שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש
בפניהם" חס-ושלום)...
(מוצאי ש"פ שמיני מבה"ח ניסן תשל"ח)

אור החיים

שיירה של גאולה
הוראה באגרות קודש בכרך ז' עמ' ריח-ריט ,להתמקד
במקומות שיותר צריכים חיזוק בקדושה.

כל חגיגת יום הולדת אישית היא ענין חשוב לכשעצמו,
הרבי שליט"א מלך המשיח ,אף חידש בדורנו את
"מבצע יום הולדת" הכולל סדר הנהגה המתאים ליום
זה ובמספר שיחות קודש הדגיש את חשיבות היחס ליום
זה אצל כל אחד ואחת.
הרב ירון צבי ,מוכר לרבים בזכות שיעור תניא יומי
המועבר ברשת הווצאפ .סיפור הנס המופלא בו הוא
קיבל את חייו לפני מספר חודשים ,פורסם בגליון 1318
בהרחבה ,שם חשף כי בעקבות הנס הגלוי של הרבי
שליט"א מלך המשיח שהורה לו שימשיך ביתר שאת
וביתר עוז בהפצה ,הקים את "הישיבה הוירטואלית".

האוטובוס המקושט בחזית בנין  770בכפר חב"ד

בהשגחה פרטית מופלאה ,הספיקה השיירה שנמשכה
יחי [= ]28שעות ,לבקר ב-יא [= ]11ערים! ולשמח
יהודים  -רמת גן ,תל אביב ,יפו ,בת ים ,ראשל"צ ,כפר
חב"ד ,אור יהודה ,קריית אונו ,סביון ,בני ברק ופתח
תקווה .בלילה הבחורים לנו בישיבת אהלי מנחם מענדל
ליובאוויטש בראשות הרב משה בלומברגר ,שהסכים
בהתראה מאוד קצרה ,לארח אותנו.
השיירה התנהלה בצורה מסודרת ,כאשר בראשה נסע
– 'אוטובוס הגאולה' עמוס בחורים ,על גגו מערכת
הגברה ומשני צדדיו שלט ענק עם תמונתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ופרסום לשיעורים של 'הישיבה
הוירטואלית' בווצאפ וביוטיוב .בכל עצירה ירדו
הפעילים לחלק חומרי הפצה ולצרף יהודים לשיעורים.

התוכנית המקורית הייתה
לנסוע לערי הקודש ירושלים
וצפת ,אבל הרבי שליט"א
מלך המשיח חשב אחרת
לקחת חלק בהפצה
והורה לנו לשנות מסלול
כאן המקום לציין את ה'ישיבה הוירטואלית' ביוטיוב
בתשובה שקיבלנו באגרות
ולשיעור התניא היומי בווצאפ .מדובר במיזם הפצת
קודש תוך כדי הנסיעה
שיעורי חסידות ונגלה מגוונים בוידיאו ובאודיו לקהלים

"כעת לרגל יום י"א ניסן ,יום הולדתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,יש לנו את הזכות להעניק לו מתנה
מיוחדת" ,כך חשב לעצמו ,והחליט על קיום שיירה
שתנוע ברחבי הארץ.

בוחרים במלך המשיח
"ההתארגנות לשיירה ,שהחלה מיום ראשון ,הייתה
פשוט פלאית .בשלב הראשון לא היה ברור לנו מאומה,
אפילו לא מספר הרכבים שישתתפו ,החומר שיחולק,
מי יסייע בפעילות ומהיכן נשיג תקציב .בשלב זה כל
מה שידענו הוא שהכותרת היא "ב-י"א ניסן בוחרים
במלך המשיח" ,שהשיירה תתחיל מ-י' ניסן ,כדי לנצל
את העובדה שזה יום בחירות ויהודים רבים נמצאים
ברחובה של עיר ושהיא תמשיך עד מוצאי י"א ניסן,
היום הבהיר" ,מספר הרב ירון.

תוך כדי תנועה

"השגתי מספר תרומות ראשונות ופניתי כבר למעצב
ובית דפוס להפקת חומר חלוקה .לעזרתי נרתם הת'
שמואל דיין מישיבת חב"ד בראשון לציון ,שלקח על
עצמו לגייס בחורים לפעילות ולעזור בארגון .במקביל,
פניתי לר' יעקב אקציפר ,נהג אוטובוס שהתנדב לנהוג

"כיון שהכל התהווה מרגע לרגע ,בזמן מאוד קצר ,הרבה
דברים הוחלטו תוך כדי תנועה .בתוכנית המקורית,
חשבנו לנסוע לכמה ערים במרכז ואז לירושלים ולצפת
ולהמשיך ביישובי הצפון ,אבל כששאלנו את הרבי
שליט"א מלך המשיח לגבי ערי הקודש הנ"ל ,התקבלה

ואף דיבר עם החברה בה הוא עובד שתיתן לנו אוטובוס
בזול ,כך נולד 'אוטובוס הגאולה' שזכה לפרסום.

עצה והדרכה

שונים בארץ ובעולם ,חדור בגאולה ומשיח והפצת
בשורת הגאולה .לאחר שזכינו ב"ה שלשיעור התניא
הצטרפו אלפי יהודים מרחבי העולם ,כעת ב'ישיבה
הוירטואלית' מתפתח מערך הפצה נרחב בוידיאו
שמיועד להעביר את התכנים של חב"ד ואת המסר של
הרבי שליט"א מלך המשיח.
הציבור מוזמן לקחת חלק בפעילות ,להצטרף בעצמם
לשיעורים ,לפרסם ולצרף עוד יהודים ,ואף להרים
תרומה להרחבת ההפצה .ניתן ליצור קשר בווטצאפ
 .054-3817-738הרשמו כמנוי לערוץ "הישיבה
הוירטואלית" ביוטיוב.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

חג הפסח – הגאולה תלויה בחינוך
התחלת דיני ומנהגי החג ,מיד כשתחשך ,הוא ה"סדר" .ותיכף
להתחלת הסדר ומעיקריו ,הוא :והגדת לבנך .משנים כמה
דברים ומחדשים כמה דברים כדי לעורר את התינוקות .ולא
עוד ,אלא שחיוב זה הוא לא רק בנוגע לבנים חכמים ,כי אם
 אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.את כולם צריך לקבץ לסדר של פסח ,ולפי דעתו ויכולת
הבנתו של בן  -אביו מלמדו.
וסיומו של חג הפסח ,נסו של יום ,אשר קרע לנו הקדוש
ברוך הוא את הים וכל אחד מישראל מורה באצבעו ואומר:
זה א-לי ואנוהו .הנה הבנים והבנות אשר נולדו וגדלו בשעת
קושי הגלות ,ילדים אלו הכירו את הקדוש ברוך הוא תחילה.

נעוץ סופו של חג בתחילתו .עלינו להשתדל בכל עוז ומרץ
לחפש דרכים עצות ותחבולות לכבוש את הדור הצעיר,
ולקרב את כל בני ובנות ישראל ,אחד חכם ואחד רשע ואחד
תם ואחד שאינו יודע לשאול ,לתורה ומצוות ,ואז מובטחים
אנו אשר בנערינו ובזקנינו נלך לקראת הגאולה בבנינו
ובבנותינו . .
ודור זה יזכה ,במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו ,להיות גם
דור הגאולה[ ,גאולה האמיתית ,כיעוד נביאינו הקדושים]
לא בחיל ולא בכח כי אם ברוח ה' צבאות ,וכל אחד ואחת
יכירהו ,יורה באצבע ויאמר :הנה אלקינו זה קוינו לו
ויושיענו ,זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.
בברכת חג הפסח כשר ושמח.
(אגרות קודש חלק ה עמוד רעח)

הננו קוראים בזה לציבור הרחב לקיים את המנהג הקדוש שייסד מורנו הבעל-שם-טוב ,לקיים את

סעודת המשיח בחג האחרון-של-פסח ,לפנות ערב
נוהגים לקיים סעודה זו באחרון-של-פסח ,בבית הכנסת( ,בשנה זו בארץ הקודש ביום השבת כ"א ניסן) לאחר תפילת מנחה
נוטלים ידיים לסעודה על מצות ,וגם נוהגים לשתות ארבע כוסות של יין כפי שתיקן כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בשנת תרס"ו
אכילת סעודה זו מחזקת בלב כולנו את האמונה בביאת המשיח ואת הציפיה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש
"סעודות משיח" נערכות ברוב עם בכל אחד מבתי-הכנסת של חב"ד ברחבי תבל ובבתי-כנסת רבים נוספים .נשים וילדים יכולים לערוך בבית
בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח ,אנו קוראים לציבור להשתתף ולהנהיג סעודות כאלה בכל מקום
נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

