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הגליון השבועי של ימות המשיח
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חומות האש
מסביב לירושלים

הלהבות סביב לירושלים מזכירות את נבואת הגאולה בדבר חומות אש שיהיו מסביב לעיר .מתברר כי אלו
תלויות בפעולתו של כל אחד ודווקא החיזוק האישי מביא לפריצת החומות בגאולה האמיתית והשלימה
המראות שהגיעו בשבוע שעבר מההרים סביב לירושלים
הזכירו את אחת מנבואות הגאולה" :ואני אהיה לה נאם ה'
חומת אש סביב".
ראשית ,חשוב לציין כי כל זמן
שהממשלה אינה משנה את צורת
החשיבה ושמה את הדברים על
השולחן מתוך מטרה לעצור
את ההצתות  -שהפכו כבר
לבעיה חריפה המאיימת חדשים
לבקרים על ישובים שלמים -
היא מעמידה חיי אדם בסיכון.
יש לעשות הכל כדי לעצור את
ההצתות והמציתים ולסכל את
רצונם ,באופן של "הבא להורגך
השכם להורגו" .אין מקום לצורת
החשיבה המאפיינת את דוברי
הממשלה ,כאילו ואם רק נתעלם
מהמציאות המסוכנת ,הרי שהיא
תעלם מאליה.

חומה שמביאה פריצה

המילים "נאום ה'" לפני או אחרי הנבואה ,כאן באופן נדיר,
מופיעות מילים אלו בתוך משפטי הנבואה.

וההסבר לכך הוא "ואני אהיה
לה" ,מה יהיה לירושלים ל"חומת
אש"? "נאום ה'"! דברי ה' יתברך,
הם ההופכים לחומות המגינות
ושומרות על כל יהודי .נאום ה'
הכוונה היא לכל דברי הקדוש
ברוך הוא :התורה שבכתב
והתורה שבעל פה על כל חלקיה.
וכאשר אלו הופכים להיות חומת
האש מסביב לירושלים ,מלשון
יראה-שלם ,כאשר דברי התורה
הופכים לשכבת ההגנה שמציב
היהודי סביבו ,אזי הולך הוא
שלא יחסר ליהודי צרכי החג
ומאיר את העולם כולו ,באופן
חלוקת מזון וסיוע למשפחות נזקקות לקראת
הרחב ביותר כנאמר "פרזות
החגים במוקדי החסד ברחבי הארץ
תשב ירושלים" .ולא רק אצל
היהודי בתוכו וסביבתו ,אלא אף
בירושלים עצמה ,העתידה להתפשט סביב על כל הארץ
וארץ ישראל תתפשט בקרוב ממש על העולם כולו.

יחד עם זאת ,כאמור ,ניתן ללמוד ממראות אלו ,אודות עוד
תהליך שעומד לקרות תיכף ומיד ממש .דברי הנביא זכריה,
המנבא את חומות האש סביב לעיר ירושלים ,דורשים ביאור
והבנה.
פסוק קודם לכן ,מנבא הנביא את מצב העיר לעתיד לבוא
במילים" :פרזות תשב ירושלים" ,כלומר שהעיר תעמוד
מפורזת ללא חומות ,באופן המעיד על כוחה ועוצמתה,
כעיר אשר אינה זקוקה להגנה ושמירה ,מרוב חוזקה .אלא
שבפסוק הבא ,מוזכרים חומות ,ולא סתם חומות ,אלא כאלו
העשויים מאש.
התשובה לניגוד ,כפי שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח,
טמונה בתוך מילות הנבואה
"ואני אהיה לה  -נאום ה'
 חומת אש סביב" .בדרךכלל רגילים אנו למצוא את

לנצל את הזמן
עומדים אנו ימים ספורים לפני ראש השנה ,יום בו העולם
כולו מבקש את המלכתו של הקדוש ברוך הוא למלך על
העולם כולו .את הימים האחרונים של השנה ,יש לנצל
להתעוררות של חשבון אמיתי שיעשה כל אחד על השנה
שחלפה עליו ,כאשר המסקנה צריכה להיות ,שהגיע זמן
הגאולה האמיתית והשלימה ,כפי שאומר הרבי שליט"א
מלך המשיח.
הוספה של כל אחד במעשים טובים ,ובכללם עזרה
למשפחות הנזקקות לחגוג את החג כיאות ,בוודאי מזרזת
ומביאה לכל אחד ואחת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה
ומתוקה ,והעיקר  -שנת הגאולה האמיתית והשלימה,
בהתגלותו המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף
ומיד ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.

חדשות טובות
תשרי בבית משיח
ב 770-בניו יורק נערכים לקליטת ההמונים
המגיעים בימי חודש תשרי לרבי שליט"א
מלך המשיח .ההערכות כוללת אירוח מלא,
ארוחות ומקומות לינה ,לצד שיעורים
והתוועדויות .עד לראש השנה כבר צפויים
להגיע רבים כשהזרם יגדל לקראת ימי חג
הסוכות ושמחת תורה.

דברי משיח :הכרך ה20-
בשעה טובה ומוצלחת ,הופיע כרך ב' של
'דברי משיח' שנת ה'תשמ"ח ,שהינו הכרך
העשרים בסדרת דברי משיח הכוללת את
תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
(שהחלה להופיע אך לפני שנים אחדות).
את הספר ניתן להשיג אי"ה בימים הקרובים
אצל הנציגים ברחבי ארץ הקודש ,ובקרוב גם
בשכונת המלך  -קראון הייטס .להזמנות:
.054-7430-472

עוזרים למשפחות הנזקקות
על פי הוראות הרבי שליט"א מלך המשיח,
לסייע ולעזור ליהודים הזקוקים לצרכי החג,
נערכים מוקדי חב"ד לסיוע מקיף למשפחות
נזקקות באמצעות סלי מזון ,תלושי קניה,
ומכירות מסובסדות .לאור השנה האחרונה
בה משפחות נוספות זקוקות לסיוע התרחב
המפעל עוד יותר .פרטים במוקדי חב"ד.

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

מאורות החסידות ,הכניסה לארץ והגאולה השלימה
פרשיות השבוע באות כסדר ,אחת אחרי השניה .אך ביחד
עם זאת ,התוכן שבהם שייך וקשור עם הזמן שבו קוראים
אותם.

זמניים בלבד ,וברגע הבא הם יחלפו להם ,עם הכניסה אל
הארץ – אל הגאולה האמיתית והשלימה.

את פרשת השבוע – פרשת כי תבוא – קוראים תמיד
בימים הסמוכים ליום ח"י באלול – יום הולדתם של "שני
המאורות הגדולים" ,הצדיקים  -רבי ישראל "בעל שם
טוב" ,ואדמו"ר הזקן  -רבי שניאור זלמן מלאדי ,מחבר
ספר ה'תניא' וה'שולחן ערוך' .מה הקשר בין שני צדיקים
אלו ובין פרשת השבוע?

שני המאורות הגדולים
כעת גם נבין מהו הקשר לח"י באלול:

הוודאות שבה נאמרת
ההבטחה "והיה כי תבוא אל
הארץ"  ,נוסכת בעם ישראל
ביטחון גמור בקיום דברי
הקדוש ברוך הוא להכניס
אותם אל הארץ

הארץ שהובטחה במדבר
בנוסף ,עלינו ללמוד הוראה אלינו מפרשת כי תבוא ,אל
חיינו ,כי הרי "המעשה הוא העיקר".
בפרשת כי תבוא יש משהו מיוחד .מצד אחד תוכן הפרשה
עוסק במצוות שבני ישראל צריכים לעשות לאחר שייכנסו
לארץ ישראל ,כמו מצוות הביכורים ועוד; אך מצד שני
היא נאמרת על ידי משה רבינו עוד בהיותם במדבר ,לפני
הכניסה לארץ .ולמרות זה שם הפרשה מבטא את שלב
הכניסה בפועל אל הארץ – "והיה כי תבוא אל הארץ".
הוודאות שבה נאמרת ההבטחה "והיה כי תבוא אל
הארץ" כאילו זה הדבר הברור ביותר ,נוסכת בעם ישראל
ביטחון גמור בקיום דברי הקדוש ברוך הוא להכניס אותם
אל הארץ ,ולכן ,היא נותנת כח להתכונן כבר במדבר
לאותם המצוות שיזכו לקיים בארץ ,בעוד עשרות שנים.

כניסה מושלמת לארץ
כשאנחנו היום מדברים על מושג הכניסה לארץ ,הכוונה
היא כמובן לגאולה האמיתית והשלימה שתהיה בקרוב

ממש ,שאז נוכל לקיים את כל המצוות שבתורה  -לא רק
בכמות ,אלא גם באיכות  -בשיא השלימות וכפי כוונתו
האמתית של הקדוש ברוך הוא.
ההכנה לאותה תקופה היא כבר עכשיו ,עוד לפני הגאולה
האמיתית והשלימה .וכאן טמונה ההוראה מפרשת כי
תבוא:
כמו אז ,גם היום .כאשר יהודי חדור בידיעה ודאית
ובביטחון גמור שהנה הנה נכנסים לגאולה ,הרי שההכנה
שלו כעת לזמן הגאולה נעשית בצורה אחרת לגמרי ,פי
כמה וכמה יותר טוב ,שכן הוא יודע שכל הקשיים הם

ניצוצות של גאולה

ביום זה נולדו שני המנהיגים האחראים על הגילוי העצום
של תורת החסידות במאות השנים האחרונות .גילוי
החסידות הוא דבר נפלא שמכין את בני ישראל לגילוי
סודות התורה מפיו של המשיח בגאולה השלימה.
באחת ההזדמנויות ,כאשר עלה הבעל שם טוב להיכלות
העליונים ,נכנס הוא אל היכל המשיח ושאל אותו מתי
הוא יבוא .ענה לו מלך המשיח "לכשיפוצו מעיינותך
חוצה" .כאשר יגיעו מעיינות תורתו של הבעל שם טוב
(תורת החסידות) לכל פינה בעולם אז – מבטיח המשיח
– הוא יבוא.
ולפי זה מובן ,שכיום ,לאחרי שכבר הפיצו את המעיינות
בכל פינה ופינה בעולם ,סללו את הדרך לביאתו של
המשיח ולגאולה השלימה ,ולכן כעת האמונה ,הביטחון
והוודאות שהנה הנה משיח בא היא חזקה הרבה יותר,
וממילא גם ההכנות לזמן הגאולה נעשות בצורה הרבה
יותר טובה.
מכל זה מובן שכעת צריכים לחזק אצל בני ישראל את
האמונה במשיח ,ולפרסם להם שכבר "כלו כל הקיצין"
ובמילא כל בני ישראל עומדים מוכנים להיכנס אל
הארץ "והיה כי תבוא אל הארץ" – אל הגאולה האמיתית
והשלימה – וכל זה במהרה ,מיד ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת כי תבוא ה'תשמ"ו)

דבר מלך

הרב מנחם כהן
כל יהודי הוא "ביכורים" שאותם צריך להביא "לפני הוי'
אלוקיך" בבית המקדש ,וזה צריך לחדור בכל חייו ,גם
בענייני החול שלו –

והיה כי תבוא אל הארץ  . .ולקחת
מראשית כל פרי האדמה . .
ושמת בטנא (תבוא כו ,א-ב)

לא רק בימי השבת והימים טובים ,לא רק בחודש אלול
וחודש תשרי ,אלא במשך כל השנה – ולכן מובן עד כמה
צריך הוא להיזהר במה שהוא עושה.

לעתיד לבוא הכניסה לארץ כיבוש וירושת הארץ תהיה
תיכף ומיד ,ובנוגע לכל הארץ כולה ,לא רק ארץ שבע
אומות ,אלא גם ארץ קיני קניזי וקדמוני ,ארץ עשר אומות,
ובאופן ש"כל יושביה עליה" ,שכל בני ישראל יושבים בכל
ארץ ישראל כולה ,באופן קבוע ונצחי לעד ולעולמי עולמים.

אפילו כאשר מדובר אודות מחשבה ,דיבור או מעשה יחידי
שנראה פחות ערך בהשוואה לשאר מחשבותיו ,דיבוריו או
מעשיו –

ובלשון הכתוב "כי תבוא אל הארץ גו' (ותיכף ומיד) וירשת
וישבת בה" ,ובוודאי שאין צורך להמתין  14שנה לכיבוש
וחלוקה ,ועד שגם הבאת הביכורים היא תיכף ומיד ,כיון
שיקויים הייעוד "וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך
הזרע".

אבל כאשר מתבונן בזה כראוי ,שגם המחשבה ,דיבור או
מעשה הוא חלק מ"ביכורים" שמובאים לבית המקדש,
לפני ה' אלוקיך – והכהן אשר יהיה בימים ההם מקפיד על
כל תנועה שלו – ודאי שישתדל לעשות כל דבר הכי קטן,
במלוא תשומת הלב והזהירות.

(שיחת שבת פרשת ואתחנן תנש"א)

(שיחת שבת פרשת תבוא תנש"א)
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הפטרה :קומי אורי  -בעיתה אחישנה (ישעיהו ס א  -כב)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

|

פרקי אבות :ג-ד

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

איזה ילד רוצה בשביה?!
התורה עצמה אומרת שכבר "כלו כל
הקיצים"!  . .אם כן הרי ודאי שזהו חשבון
צדק – ללא שום ספק וספק ספקא בעולם
– שעל הקדוש ברוך הוא להביא מיד את
הגאולה" ,מיד הן נגאלים"! ומה שנאמר
בהמשך דברי הגמרא ש"אין הדבר תלוי
אלא בתשובה" – הנה ברור הדבר שכל
יהודי כבר עשה תשובה ,ואם יש אחד
שלא עשה תשובה ,אין זה באשמתו מאחר
והוא בגדר 'תינוק שנשבה בין הגויים' ,מה
גם שהוא איננו רוצה להיות בשביה – איזה
ילד רוצה להיות בשביה?!
(שבת פרשת תבוא ה'תשמ"א)

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

ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

אמת של יהודי

משיח טוב לכולם!

שליטה או השמדה?

נאמר בתורה שבגאולה יעשה המשיח פעולה מסוימת לאומות העולם.
בלשון התורה נאמרו כך" :וקרקר כל בני שת" .בני שת הכוונה לגויים,
ועל פירוש המילה "קרקר" מופיעות דעות שונות.
יש אומרים ש"קרקר" פירושו שליטה ,והכוונה היא שהמשיח ישלוט
על כל האומות .יש המפרשים ש"קרקר" פירושו הרס וחורבן ,והכוונה
שהמשיח ישמיד את האומות.
כפי שאנו כבר יודעים ,הגויים הטובים  -אלו שלא הציקו לנו בגלות -
ישארו בגאולה ,ואז הם יעשו טוב וישרתו אותנו .לפי זה ,כיצד אפשר
לומר שהמשיח ישמיד את כל הגויים?!
גם אינו מובן ,מדוע בכלל לומר שהשם ישמיד את כל הגויים ,והרי
הוא רחום וחנון ואינו מעניש לחינם .ואם כן ,אותם אלו שלא מגיע להם
עונש ,מדוע שיושמדו מהעולם?

יש משמעות
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר את הדברים באופן נפלא ביותר:
הגויים הטובים ודאי ישארו בגאולה .והפירוש האומר ש"קרקר" פירושו
השמדה ,אין הכוונה במובן הפיזי .אלא הכוונה היא שהם יאבדו את
המשמעות שלהם.
כלומר ,כיוון שכל מציאות הגוי תהיה אך ורק עבור היהודי  -בשביל
שנוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות בנחת  -לכן לא תהיה להם מציאות
עצמאית ,אלא רק יהיו כעוזרים של היהודים .וזהו הפירוש שהגויים
יושמדו  -שתושמד מהותם העצמאית .וכמו שנכון לומר שהושמדה
מציאות העבד כלפי האדון .כי כל מציאותו ומהותו של העבד היא רק
עבור האדון ,וממילא אין לו חיים משלו.
לפי זה אפשר להבין יותר טוב גם את הפירוש השני הסובר ש"קרקר"
פירושו שליטה .לפי פירוש זה תהיה לגויים מציאות ומשמעות כלשהי
גם בגאולה .אמנם לא ברמה כזו כמו של היהודים ,אבל עדיין תהיה
להם משמעות כאן בעולם.
מה שכתוב בהלכה ,וזהו כמובן מה שיקרה בפועל ,שאומות העולם
לא יושמדו ,אלא שתושמד מציאותם .והטעם לכך ,כי הגאולה חודרת
בעולם כל כך ,עד כדי שיש מטרה גם בגאולת הגויים!
וכמו שבני ישראל יגיעו בגאולה לשלימות הבירור והזיכוך שלהם ,כך
גם הגויים יתבררו ויזדככו ויגיעו לשלימותם בגאולה.

שבע מצוות בני נח
כיון שאנחנו רוצים וצריכים להתכונן כבר עכשיו לגאולה השלימה .לכן
כבר כיום אנחנו צריכים להשתדל להשפיע על אומות העולם להאמין
בהשם ולקיים את שבע מצוות בני נח.
כבר במתן תורה משה רבינו ציווה על בני ישראל לפעול על הגויים
לקבל עליהם את שבע המצוות ,אולם בפועל בני ישראל לא כל כך
התעסקו בזה ,כי הגויים תמיד התנגדו והפריעו לבני ישראל.
אולם היום ,כאשר הגויים אינם מציקים לבני ישראל ללמוד תורה
ולקיים מצוות ,כבר הגיע הזמן המתאים ואפשר להשפיע על הגויים
בלי כל חשש .לכן מבקש הרבי מלך המשיח שליט"א להתחיל לפעול
בעניין ,ואכן ישנם רבים המשקיעים זמן ומרץ רב בפרסום והפצת שבע
מצוות בני נח בכל העולם.

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

ג' פרקים ליום
הל' אישות ..פרק יז-יט.
פרק כ-כב.
פרק כג-כה.
הל' גירושין ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ט  -כ"ה אלול
פרק אחד ליום
הל' מעשר שני .פרק י.
פרק יא.
הל' בכורים ..פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

ר' דוד ק .הוא יהודי חסיד גור שמתגורר בבני
ברק .ר' דוד התנסה בנסיונות לא פשוטים
במשך חייו ,כשאחד הנסיונות הגדולים שלו
היה כאשר נאלץ להתגרש מאישתו ולהתחיל
לגדל לבד את כל ארבעת ילדיו הקטנים.
במצבו זה התקשה ר' דוד מאוד להחזיק
בצורה תקינה את משפחתו .העיסוק כל
הזמן בטיפול ובשמירה על הילדים מנע ממנו
להצליח לעבוד ולפרנס את עצמו בעבודה
מסודרת ,מה שגרם שחובותיו הלכו ותפחו
מיום ליום...
בשלב כלשהו החל ר' דוד לבקר בבית חב"ד
של הרב ניר גבריאל בשכונת פלורנטין בתל
אביב .בבית חב"ד מכריזים "יחי אדוננו"
ומבטאים בקול ברור את אמונת החסידים
שהרבי שליט"א מליובאוויטש חי וקיים והוא
המלך המשיח שיבוא לגואלנו בקרוב ממש.
ר' דוד הסתייג בתחילה מאמונה זו והתקשה
לקבל אותה ,אולם השליח במקום ,הרב ניר
גבריאל ,הזמין אותו ללמוד יחד בשיחותיו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ולראות שאלו לא
רעיונות אישיים ("המצאות") של החסידים
אלא אלו דבריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בעצמו.
ר' דוד הסכים .יחד עם הרב גבריאל הוא
למד מספר שיחות יסודיות של הרבי שליט"א
מלך המשיח בנושאים אלו ,כמו שיחת שבת
שופטים תנש"א ושבת בא תשנ"ב.
לאחר לימוד מעמיק ,הבין ר' דוד שאכן
האמונה מקורה בדברי הרבי שליט"א מלך
המשיח בעצמו ,ודבריו מבוססים ומדוייקים
והרי הם אמיתה של תורה ממש .ר' דוד החל
להאמין באמת בכל דבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח.
זמן מה חלף והנה התקרב התאריך יו''ד שבט
תש"פ ,תאריך בו מלאו  70שנה לעלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח לכס נשיאות חב"ד
ומנהיגות הדור השביעי.
לרגל היום המיוחד היתה התעוררות גדולה
בקרב החסידים לנסוע לרבי שליט"א מלך
המשיח .ר' דוד ששמע על העניין והתלהב,
אפילו הצליח להשיג מכמה ידידים מימון
לכרטיס טיסה ,כשהוא מצפה במלא
ההשתוקקות ליסוע למקום המקדש מעט
העיקרי של זמן הגלות.
לפני הנסיעה הנחה הרב גבריאל את ר' דוד
ואמר לו :דע לך ,כשאתה נמצא ב 770-ועומד
מול הרבי שליט"א מלך המשיח ,זה הזמן
והמקום הכי טובים ומסוגלים.

הרב ניר גבריאל

דע לך ,כשאתה
נמצא ב 770-ועומד
מול הרבי שליט"א
מלך המשיח ,זה
הזמן והמקום הכי
טובים ומסוגלים .זה
הזמן לבקש! בקש
מה שתרצה ובוודאי
שתראה ישועות
זה הזמן לבקש! בקש מה שתרצה ובוודאי
שתראה ישועות!
ר' דוד הגיע ל 770-שבניו יורק ,התרגש
והתעלה מהשראת השכינה השוררת במקום,
ובעומדו מול הרבי שליט"א מלך המשיח פנה
בתחינה מעומק ליבו:
הרבי שליט"א מלך המשיח ,אני מאמין באמת
ובתמים שאתה כאן ,שאתה שומע אותי ואתה
יכול להושיע אותי! אנא ,תפעל שאצליח
לצאת מהחובות הכבדים שרובצים עלי והינם
כבר קשים מנשוא! ואנא תפעל שאצליח
להינשא בשנית ולהקים בית נאמן בישראל!
הוא חזר מ 770-בתחושת הקלה ,תחושה שיש
מי ששמע את תפילותיו.
ואכן ,הוא החל לחוש בסייעתא דשמייא
מיוחדת בתחום הכספי.
תוך זמן קצר הצליח למחוק חובות של מאות
אלפי שקלים!
שנה חלפה .לקראת יו"ד שבט תשפ"א מצלצל
הפלאפון של הרב ניר גבריאל ,ר' דוד על הקו.
"הרב גבריאל ,אתה נוסע לרבי שליט"א מלך
המשיח ליו"ד שבט? תמסור שם תודה בשמי.
כעת גם הבקשה השנייה התמלאה .נהייתי
חתן!"...

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

להדגיש את ההלכות הקשורות
היות שמתכוננים לשנה שהיא "שבת לה'" (כולה שבת)  -צריך להדגיש
את ההלכות הקשורות לשבת ,ובפרט ההלכות הקשורות בפיקוח-נפשות,
להשמר מפני סכנה ופיקוח-נפש של כל יהודי (שלימות העם) ,ועל-אחת
כו"כ כאשר מדובר אודות סכנה ופיקוח-נפש ,של יהודים רבים ,היל"ת.
(ד' אלול תשל"ט  -מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

כל מבצע ארוע ,כל ארוע מבצע
לכוון את מקומן הנכון של התפילין על הראש ,ובהמשך
התפתח לכרטיסים ,מחזיקי מפתחות ,וקופת צדקה
אישית .במהלך השנים הפיץ כבר אלפים מהמוצרים
השונים ,ומהכרטיסים עשרות אלפים ואף יותר .לא פעם
פנו אליו אנשים ושיתפו אותו בסיפורי ניסים שהתרחשו
להם ,בזכות הכרטיסים ושאר המוצרים.

אחד הדברים החוזרים ונשנים במכתביו של הרבי
שליט"א מלך המשיח לאנשים רבים ,היא הבקשה לדווח
על בשורות טובות ,פעולות ועדכונים מהנעשה בשטח
בכל תחומי הקדושה ואף מעבר לכך .לעיתים ,כאשר
אנשים כותבים על בעיות שונות ,אף מוזכרת העובדה כי
אם היו מדווחים על דברים משמחים ,הרי היו חוסכים
זאת לגמרי!...

הפקה מחודשת

על דיווחים של בשורות טובות על פעולות שונות
התקבל פעמים רבות מענה זהה " -ותהא פעולה נמשכת,
ובהוספה" .כלומר ,הרבי שליט"א מלך המשיח לא רואה
ביוזמה העכשווית משהו חד פעמי שהיה ונגמר ,אלא את
הפתח לעוד שרשרת של פעולות.

חלק מהמוצרים החדשים

בין המוצרים ניתן למצוא
תליון לרכב ,סימניה לדרך,
מגנט חזק ועוד ,אך מבחינתו
גולת הכותרת היא קופת
הצדקה ,שמתוכננת במיוחד
כך שיוכלו לקבוע אותה
בקיר הבית

להפיץ בקלות
נראה כי זהו העיקרון המנחה את ר' זַ ִּכי (זכריה) רייזנר
מקרית ביאליק ,שמייצר כבר שנים רבות כרטיסים
ומוצרי גאולה שונים  -שתהיה פעולה נמשכת .הוא
אף טבע בקשר לכך את הסיסמה "כל מבצע אירוע,
כל אירוע מבצע" .בנוסף לכך מילים אלו משרות את
הפשטות והקלות בה אפשר להפיץ תכנים חסידיים ואת
בשורת הגאולה.

כך זה התחיל

הרב רייזנר לא נולד חסיד חב"ד .המפנה בחייו התרחש
דווקא כאשר לא היה חסר לו לכאורה דבר" .עבדתי
בחברת החשמל והייתי מסודר כלכלית ,לצד זאת
למדתי לתואר באוניברסיטה הפתוחה ,והשתלמתי אף
בלימודי נגינה .בקלות הייתי יכול 'להתפספס' ולא לזכות
לכך" ,הוא אומר" ,אילולי הרב שמואל פרומר ,שהצליח
בתחכומו 'לתפוס' אותי ,בעת קניה שגרתית לכאורה של
תפילין בבית חב"ד שלו .הוא התחיל ללמוד איתי חסידות
באופן קבוע ,ובמהרה הפכתי לחסיד מן המנין".

הרב רייזנר נסע לרבי שליט"א מלך המשיח לחג החנוכה
תשנ"ב ( ,)1992ובאותה תקופה החליט להתחיל לעסוק
בהפצה" .הרצון להפצה קיים אצלי באופן טבעי ,זה לא
משהו שעבדתי ליצור אותו" ,הוא אומר" .אהבתי להביט
בתמונות של הרבי שליט"א מלך המשיח ,והתחלתי
להפיץ מוצרים עם התמונות ועם מסרים קצרים".
בתחילה היו אלו נרתיקים קטנים עם מראה אישית בכדי

עצה והדרכה

לאחרונה הוציא בהפקה מחודשת את המוצרים האהובים
והמוכרים ,בהגשה מרעננת ובאיכות מוקפדת .בין
המוצרים ניתן למצוא תליון לרכב ,סימניה לדרך ,מגנט
חזק ועוד ,אך מבחינתו גולת הכותרת היא קופת הצדקה,
שמתוכננת במיוחד כך שיוכלו לקבוע אותה בקיר הבית,
כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח .ישנה גם ערכה
ליצירת קופת צדקה עם אופציה להוספת נרות שבת
קודש .כל המוצרים מעוטרים באמרות ופתגמים חסידיים
מתורתו והוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח .הוא
הקים אתר ייעודי לפרסום המוצרים ,בו מופיעות תמונות
וכן מידע מפורט" .אני מקווה שעוד לפני שנשלים את
פיתוח מכירת מוצרים באינטרנט" ,אומר הרב רייזנר,
"כבר יתגלה הרבי שליט"א מלך המשיח ונהיה עמוק
בגאולה האמיתית והשלימה".
לפרטים ורכישה ,טלפון ,052-2234477 :או באתר
האינטרנטwww.peulalegeula.com :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
כ"ק אדמו"ר הזקן ,אשר ואהבת לרעך כמוך זהו כלי לואהבת
את ה' אלוקיך.

אהבת ישראל – בפרט
בעקבתא דמשיחא

(אגרות קודש חלק ה עמ' שלא)

נעים לי לראות את קרבת הלבבות שביניהם כנראה ממכתבו,
אשר אם בכל עת ובכל זמן גדול ביותר ערך אהבת ישראל ,הרי
על אחת כמה וכמה בסוף גלותנו זה ,אשר כפי מאמר רז"ל
במסכת יומא (ט ,ב) הוא בעוון שנאת חינם ,ודורנו עקבתא
דעקבתא דמשיחא הרי הנה זה עומד אחר כותלנו.
וכפי דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זהו בפועל ממש ,שמשיח עומד
אחר הכותל ומחכה לסיום הבירורים והזיכוכים של אחד ואחד
מאתנו בהפכים קטנים,
הרי גדול עוד כמה פעמים ככה העניין של אהבת ישראל,
שזהו תיקון על עיקר העוון שגרם לגלותנו זה ,וידוע מאמר

נא לשמור על קדושת הגליון

לצד הפקת המוצרים ,הוא גם פעיל באופן אישי בעיר
מגוריו .כבר למעלה מ 30-שנה שהוא מפעיל עמדה
להנחת תפילין מידי יום שישי במרכז מסחרי בקרית
ביאליק .האנשים הרבים שעוברים בדוכן מידי שבוע
אף מבקשים ברכות שונות ,והוא כולל את כולם בדו"ח
שבועי מרוכז שהוא מעביר לרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות ה'אגרות קודש'.

אהבת חינם ללא יסוד שכלי
אהבת חינם צריכה להיות אף שאין כל יסוד לזה ,לא רק בשכל
אנושי אלא אפילו בשכל של קדושה ,היינו אף שאינו מוצא
זכות לחברו שיאהבנו ואינו מוצא זכות למרות כל השתדלותו,
על פי מה שנראה לו ,הנה בכל זאת אוהבו הוא ,ובאהבה שוקד
עד שאינו רואה חובתו ,שזהו אהבה אמתית ,ועל ידי התקנה
בקצה הזה של אהבת חינם ,יתוקן הגלות שבא על ידי שנאת
חינם ,ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש חלק ד עמ' תמ)

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

