שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת קורח (בחו"ל :שלח)
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כ"ה סיון ה'תשפ"ב ()24.6.22

מאירים את החצי
התחתון

דווקא באיזור אליו לא הגיעה אור הקדושה ,בחצי הכדור התחתון בו לא הורגשה הקדושה לאורך שנים
ארוכות  -משם יוצאת אורה לעולם כולו ,ומשם נפעלת העבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
בשנים הראשונות אחרי שאוניותיו של קולומבוס עגנו
לחופי יבשת אמריקה ,איש לא תיאר לעצמו את עוצמת
הגילוי הגדול .מגלה היבשת עצמו היה סבור כי הגיע לחופי
הודו ,וכך התייחסו לגילויו כל
אנשי המדע של אותה תקופה,
רק משהתברר מאוחר יותר כי
מדובר ביבשת חדשה לחלוטין
מזו המוכרת בקרב "העולם
הישן" ,החלה לחלחל ההבנה
בדבר חשיבות הגילוי .כמה שנים
לאחר מכן ,כבר נתקבע המונח
"העולם החדש" ביחס לאמריקה,
אמריקה הדרומית ואוסטרליה
שנתגלתה.

להתקדם שלב ,ולהביא את אור הקדושה גם (ובעיקר לחצי
הכדור החשוך).
ובכדי להניף לעולם כולו את
האור ,בכדי לגרום לקדושה
להעלות את הכדור כולו ,נדרשה
עבודה חדשה ,שתרים את
העולם ,הפעם מלמטה למעלה,
מתוך החלק התחתון וכך
להגביהו כל כולו ,ולא רק את
חציו.

עבודה רוחנית זו ,נתקבעה
בעת הגעת אור החסידות לחצי
הכדור התחתון ,בהגעת הרבי
הריי"צ ,לפני שמונים ושתיים
איש לא תיאר לעצמו באותן
תמונת מלך המשיח שרדה את השריפה
שנה לאמריקה ,לאחר שעזב
שנים את עוצמת הגילוי מההיבט
בעיר צפת נשרפו אוטובוסים בתחנה
המרכזית ,את אירופה הבוערת ,וביתר
הרוחני .גילוי שיביא לשלב חדש
רק התמונות מעל המתחם נותרו שלמות
שאת ,שנה לאחר מכן ,בכ"ח
לחלוטין בתחום החשוב ביותר
של עשיית "דירה בתחתונים"
סיון תש"א ,בהגיע למקום הרבי
למקום משכן להקב"ה כאן בעולם הזה.
שליט"א מלך המשיח .מאז הפכה ארצות הברית ,ודווקא
היא למקום ממנו יוצאים המעיינות לכל קצווי תבל .דווקא
מניו יורק ,יוצאים השלוחים להביא את אור הקדושה לעולם
כולו ולהכינו לקבלת פני משיח צדקנו.
בחלק זה של העולם ,לא האיר האור הגדול שירד לעולם בעת
מתן תורה .ניתן להמשיל זאת ,לפנס או מנורה המאירים על
כדור ,כאשר האור מתפשט על פני מחצית מהכדור ,ואילו
אל חציו השני לא מגיע האור והוא נותר חשוך .כך גם לחציו
והעבודה מאז הולכת ומתגברת .בשנים האחרונות אנו עדים
השני של כדור הארץ ,לא הגיע אור הקדושה.
לתנופת פעילות חסרת תקדים בכל רחבי ארצות הברית,
כאשר עוד ועוד בתי חב"ד נפתחים וביתר שאת גם בדרום
ואכן ,במשך אלפי שנה ,לא נשמע קול התורה והתפילה
אמריקה ,שם בעבר לא הורגשה פעילות השלוחים בקרב
ביבשות אלו ,ואלו נותרו שוממות לחלוטין מכל הארה של
ההמון ,דבר המתחולל בשנים האחרונות בתנופה חדשה.
קדושה.
ביום שני הקרוב ,בעת שיציינו את יום כ"ח סיון ,בהתוועדויות
אך ,משנתקרב העולם לקראת הרגע הנכסף ,בו ישכון הקב"ה
החסידיות שיתקיימו בכל מקום ,זה הזמן לחזק אצל עצמנו
כאן למטה ,כאשר העולם כולו יהפוך ל'דירה' בעבורו ,כאשר
את העבודה להפצת המעיינות חוצה ,לחיזוק השליחות
כאן בעולם הזה ,יתגלו
שקיבלנו מהרבי שליט"א מלך המשיח להכין את הסביבה
הבחינות הנעלות ביותר של
לקבלת פני משיח צדקנו ,איש או אישה כל אחד במקומו
האלוקות ,בגאולה האמיתית
והשלימה ,נוצר צורך,
הוא ,ולהביא בפועל להתגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

מלמטה למעלה

ביתר שאת וביתר עוז

חדשות טובות
הסעות לעצרת הגאולה
נשלמות ההכנות לעצרת גאולה ומשיח,
שתתקיים אי"ה ביום ראשון ד' תמוז באמפי-
בת ים ,בהשתתפות אנשים נשים וטף.
במקום יתקיים יריד גאולה ומשיח .כרטיסים
ניתן להשיג בקופות ביום האירוע .הסעות
מכל רחבי הארץ .לפרטים.054-770-1200 :

תניא  -למבקשי ה'
יצא לאור סט ה'תניא עם ביאור למבקשי
השם'  -החלוקה לקונים כבר החלה
ובמקביל מערך שלם של תמימים ואברכים
מתמסר לחלוקת הסטים לבתי הכנסת שקנו
עבורם סט בקמפיין .בארגון "לכשיפוצו
מעינותיך" העומדים מאחורי ההוצאה,
דואגים שהסט החדש יגיע למאות שקנו,
ולמאות בתי הכנסת שנתרם להם .נותרו
עוד סטים בודדים שניתן עדיין לקנות באתר:
www.shutaf.im/yafutzusfarim

תנופת פעילות בהודו
אחרי שנתיים בהן כמעט ולא התקיימה
פעילות בבתי חב״ד העונתיים בהודו ,בימים
אלו חוזרים בתי חב״ד לפעילות שוטפת ,ב"ה.
לבית חב״ד דלהי הגיעו שני פעילים לחיזוק
הפעילות .למנאלי הגיעו השבוע משפחת
מגן לניהול הבית חב״ד .בבית חב״ד קאסול
חזרו השלוחים לתת לכל יהודי לחוות יהדות
וגאולה גם בהרי ההימליה הרחוקה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

המרגלים רצו להתבדל ,קורח רצה להתחבר
לימדו את התורה לכל העם ,אבל באם המעשה הוא
העיקר ,הרי שאין שום הבדל בין הנחת תפילין של משה
רבינו ,ובין היהודי הפשוט ביותר.

הסיפור של מחלוקת קורח על משה רבינו מעלה תמיהה
על עיתוי המאורע :טענותיו של קורח היו על כך שמשה
ואהרון (כביכול) נותנים העדפה ועליונות לבני שבט לוי
על פני שאר העם ,ועל זה בא וטען "כי כל העדה כולם
קדושים ובתוכם ה' ,ומדוע תתנשאו על קהל ה'".

ומשה רבינו השיב לטענה זו "בוקר וידע ה'" ,כלומר :הן
אמת שהעיקר הוא עשיית המצווה בפועל ,שבזה אין
הבדל בין יהודי כזה או אחר ,אבל הקדוש ברוך הוא אינו
מסתפק רק בקיום מצוות בלבד ,בצורה יבשה וללא כוונה,
אלא הוא רוצה מצוות 'מאירות' ("בוקר וידע ה'") שיביאו
את היהודי להכרה וידיעה באלוקות.

בסדר האירועים מחלוקת קורח התרחשה לאחר סיפור
המרגלים .אם כן ,לא מובן :מדוע קורח נזכר לטעון זאת
בעיתוי זה? אם טענתו באה בהמשך לציווי ה' לתת את
עבודת הכהונה ללויים הרי שחלפה מאז יותר משנה
(ממתן תורה ועד לאחר סיפור המרגלים) ,ואפילו אם
טענותיו באו בהמשך למינויו של אליצפן בן עוזיאל
לנשיא על בני קהת ,הרי גם מאז חלפה כחצי שנה ,ואם
כן מה קורח נזכר עכשיו לחלוק על משה רבינו?

משה רבינו הבהיר להם
שגישה זו מוטעית ואינה
נכונה ,וכל התכלית היא
דווקא הכניסה אל הארץ
וההתעסקות עם העולם,
כדי לזכך ולהכין אותו לדירה האיזון המנצח
וזוהי ההוראה למעשה משני הסיפורים – חטא המרגלים
עבור הקדוש ברוך הוא
ומחלוקת קורח ועדתו :יש החושבים שאין עניין בקיום
ולכן ,למרות ש"כל העדה כולם קדושים" – שכל יהודי
הוא קדוש ובכוחו להמשיך את עצמותו של הבורא על
ידי קיום המצוות ,הרי שהמצוות צריכות להיות מצוות
ומעשים טובים מאירים ,ולכן יש אצל משה רבינו מעלה
על פני כל העם ,ועוד יותר ,כל ההשפעה של העם
מוכרחת לעבור באמצעותו של משה רבינו.

הטריגר :חטא המרגלים
מסתבר לומר שהטענות של קורח התעוררו דווקא
כהמשך לסיפור המרגלים ,כפי שיוסבר להלן:
טענת המרגלים הייתה שצריך להתרחק ולהתבדל כמה
שיותר מהעולם ,ולהתמסר לחלוטין לחיים רוחניים
וללימוד התורה ,ולכן הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל
והעדיפו להישאר במדבר ,מוקפים בענני כבוד ומלווים
בניסים בכל יום כמו ירידת ה'מן' לפתח הבית ,ושתיית
מים מ"בארה של מרים".
אבל משה רבינו הבהיר להם שגישה זו מוטעית ואינה
נכונה ,וכל התכלית היא דווקא הכניסה אל הארץ
וההתעסקות עם העולם ,כדי לזכך אותו ולהכין אותו
לדירה עבור הקדוש ברוך הוא.

המצוות אלא העיקר הוא הרגש הלב ,שיהיה 'לב יהודי',
ולעומתם יש טוענים שהכוונה כלל לא רלוונטית אלא יש
צורך רק בקיום המצוות כפשוטן בפועל.

לקדש את הטכניקה
לפי זה מובן מדוע דווקא כעת התעוררה טענתו של קורח
על משה רבינו ,כי דווקא עכשיו ,לאחר שהוכח לכולם
שההתבדלות הרוחנית היא לא התכלית אלא דווקא
המעשה ,בא קורח וטען "מדוע תתנשאו על קהל ה'":

מלמדת אותנו התורה שלא כך ולא כך ,אלא יש צורך
בשילוב שני הקוים יחד ,הן קיום המצוות כפשוטן והן
כוונת הלב ,וכך מזככים את העולם ועושים ממנו דירה
לה' כפי שיהיה בשלימות בקרוב ממש בגאולה האמיתית
והשלימה.

מילא בנוגע ללימוד התורה ולהשגות רוחניות הרי ברור
שמשה ושבט לוי נעלים מכולם ,שכן משה קיבל בעצמו
את התורה מאת ה' והעבירה לשבט לוי ,ורק אחר כך

(על פי לקוטי שיחות חלק ד' ע' )1048

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ותפתח הארץ את פיה

(קורח טז ,לב)

"ותפתח"  -אמר רבי יהודה באותה שעה נפתחו לארץ
פיפיות הרבה שנאמר (דברים יא ,ו)" :בקרב כל ישראל",
אמר רבי נחמיה והרי כתיב "ותפתח הארץ את פיה" אמר
לו והיאך את מקיים "בקרב כל ישראל" אלא שנעשית הארץ
כמשפך וכל היכן שהיה אחד מהם היה מתגלגל ויורד ובא
עמו נמצאת מקיים "בקרב כל ישראל" ומקיים "ותפתח
הארץ את פיה".
"ואת כל היקום" זה הממון שמעמיד את הרגלים רבותינו
אמרו אפי' היו כלים ביד הכובס היו מתגלגלין ובאין ונבלעין
עמהן אמר רבי שמואל בר נחמני :אפילו מחט שהיתה
שאולה ביד ישראל מידם אף היא היתה נבלעת שנאמר
"וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה" וכל כך למה שחלק
על הקב"ה אף על פי כן לעתיד לבא הם עתידין לעלות .ר'
יהודה בן בתירה שונה שיש להם חלק לעולם הבא שנאמר

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

"ויאבדו מתוך הקהל" בדוד הוא אומר (תהלים קיט ,קעו):
"תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי" מה
אבידה שנאמר בדוד היא עתידה להתבקש אף כאן אבידה
העתידה להתבקש וכן חנה מתפללת עליהם (שמואל-א ב,
ו)" :ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל".
(מדרש רבה פרשתנו)

זכרון לבני ישראל

(קורח יז ,ה)

...אבל משלמד דוד תורה ונתרגל מהו אומר ,טוב לי תורת
פיך מאלפי זהב וכסף ,שזהב וכסף מוציאים את האדם מן
העולם הזה ומן העולם הבא ,אבל תורה מביאה את האדם
לחיי העולם הבא ,וכן הוא אומר ולי מה יקרו רעיך א-ל מה
עצמו ראשיהם זאת תורת האדם...
(ספרי)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:13
20:31

19:28
20:34

19:21
20:35

19:29
20:32

20:13
21:21

הפטרה :ויאמר שמואל  -לו לעם (שמואל-א יא ,יד  -יב ,כב) .פרקי אבות :פרק ג
שבת מברכים חודש תמוז  -המולד :יום רביעי ,שעה  48 ,6דק' ו 3-חלקים .ראש חודש ביום רביעי וחמישי

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

העולם כבר מוכן ,מושלם!
מה יאמר העולם ומה יאמרו האומות על כך
שיהודי עושה את עבודתו ד"יפוצו מעינותיך
חוצה" ,ובמיוחד – בקירוב הגאולה האמיתית
והשלימה ,הרי אין הם מבינים מה פירוש
הדבר?! אמנם זוהי עבודה גדולה ונעלית
ביותר – אבל צריכים לכאורה להתחשב
– טוען הוא – עם העולם! והמענה על זה
הוא :העולם כבר מוכן ,מושלם! כאשר יהודי
יעשה את עבודתו כדבעי – באופן שלמעלה
ממדידה והגבלה ,וביחד עם זה כפי שזה
מלובש בכלים דלבושי הטבע – הוא יראה
איך שהעולם ,טבע העולם ואומות העולם
מסייעים לו בעבודתו.
(דבר מלכות ש"פ קורח ה'תנש"א  -מוגה)

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 :
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שיח חסידים

הרב אבישי איפרגון

הנסים בששת הימים
השנה אנו מציינים  55שנים למלחמת ששת הימים .מלחמה זו מוגדרת
כאחת המוצלחות בהיסטוריה העולמית ,והקרבות שלה נלמדות
ברחבי תבל .לפני המלחמה עמדה ישראל בפני איום קיומי חמור,
באוויר ,ביבשה ובים .טבעת החנק הביאה לחששות עצומים בארץ
ובעולם .נאומו המהוסס והמגמגם של ראש הממשלה אשכול באותה
תקופה ,שיקף זאת היטב ,וכך גם התמוטטותו של הרמטכ"ל רבין
בימים הסמוכים למלחמה (אירוע שנשמר בסוד במשך עשרות שנים).
עם פרוץ המלחמה ,נפעם העולם כולו מהתבוסה המדהימה של
צבאות ערב ,בכל החזיתות ,ועם ישראל הנרגש זכה לחזור למחוזות
אבותיו שבראשם ירושלים ושריד בית מקדשנו .לראשונה זכתה
ישראל לגבולות ברי הגנה.
חילות האוויר הערביים ,ובראשם חיל האוויר המצרי שהיה כפול
בגודלו מזה של ישראל ,היוו איום גדול ,ולכן ,היה ברור שהתנאי
הראשון להצלחה במלחמה הוא נטרולם .לשם כך תוכנן ותורגל
"מבצע מוקד" – מתקפת הפתע על שדות התעופה הערביים.
תנאי המפתח הקריטי להצלחת המבצע היה ההפתעה ,ולכן ,תורגלו
הטייסים בתנועה בגובה נמוך אל שדות התעופה ,בלא שהם מפעילים
שום קשר רדיו .צמרת חיל האוויר חששה מאוד ממערכת המכ"ם
הירדנית שכיסתה את המרחב האווירי הישראלי.
מול חלק ממערך המכ"ם המצרי הופעלו ,אמנם ,מספר מערכות
שיבוש ,אולם היו אלה מערכות פרימיטיביות ,ולא היה בטחון שהן
יצליחו להסתיר את הארמדה האווירית .בנוסף ,פרסה מצרים עשרות
מצפים קרקעיים ,שאת פעולתם לא יכלה ישראל לשבש ,מה גם
שהתקיפה תוכננה להתבצע בשעות הבוקר ,בהן הראות טובה.

נפלאות עכשיו

הסיבה לכל הבלגן...
"חשבתי שאני יוצא מדעתי! כבר שלוש שנים,
כל דבר שאני נוגע בו – לא מצליח .הכל
משתבש ,הכל נתקע .הרבה פעמים עצרתי
וחשבתי מה ה' רוצה ממני? מה אני צריך
לתקן כדי להחזיר את הברכה לחיי? אבל כל
מה שעשיתי לא עזר! ההצלחה פשוט ברחה
ממני!" ,כך מספר לנו אביתר כהן ,הבעלים
של חברת 'הגורן' ,לייצור מזון אורגני כשר.
לפני כחודשיים גילה אביתר את אפשרות
הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח גם כיום
באמצעות האגרות קודש .אביתר כתב מספר
פעמים ונוכח לדעת שהרבי שליט"א מלך
המשיח משיב גם כיום לשואליו בתשובות
ברורות וקולעות ,כאילו נכתבו היום ממש.
מאז הוא כותב בתדירות גבוהה ורואה כיצד
הוא מתכוונן יותר ויותר בדרך להתקרב לה'.
באחת ההזדמנויות הראשונות בהם כתב
אביתר אודות בעיות כלכליות בענייני החברה
המשותפת שלו ושל אחיו ,קיבל מענה ברור
באמצעות האגרות קודש שעליו לבדוק את
התפילין .התפילין של אביתר עצמו נקנו
אמנם לפני שלוש שנים אך הוא קנה את
התפילין היקרות והמהודרות ביותר שיכל
להשיג .לכן חשב אביתר שהכוונה היא בעיקר
לבדיקת התפילין של אחיו.

חשש כבד היה בישראל גם בשל העובדה שבים התיכון (שמעליו טס
חלק נכבד ממטוסי התקיפה הישראלים) שייטו ספינות ביון של ברית
המועצות ,שעקבו אחרי ישראל באמצעות מכ"ם ומודיעין אלקטרוני.

במשך הזמן שוב ושוב קיבל תשובות באגרות
קודש שעליו לבדוק את התפילין ,אך הוא
עדיין לא עשה מעשה .לפני כשבועיים קיבל
אביתר מענה ברור שידע שהכוונה היא אליו –
שהוא צריך לבדוק את התפילין שלו...

מבצע מוקד היה הצלחה מזהירה .חילות האוויר הערביים הופתעו
לגמרי ונפגעו קשה מאוד .רק לאחר שנים רבות התגלה כי מערכת
המכ"ם הירדנית אכן גילתה את המטס האווירי הגדול ,אבל בהשגחה
אלוקית מופלאה ,כאשר הועברה ההתראה למצרים ,היה זה לאחר
ששם הקוד למתקפה אווירית שונה ,ולכן במצרים לקח זמן רב להבין
את תוכן האזהרה הירדנית ,ועד שהיא הובנה ,שדות התעופה כבר
הותקפו...

כעבור מספר ימים ,בטרם הספיק אביתר
למסור את התפילין שלו לבדיקה ,קיבל מענה
נוסף וברור אודות הבדיקה (אגרות קודש כרך
ח עמוד רסא)" :מה שכותב שבדק התפילין
והמזוזות ומצא אותם כשרים ,הנה צריך
שיבדוק אותם על ידי סופר מומחה ,ומה טוב
שהסופר בעצמו יכתוב לי איך מצא אותם ,כי
כמדומה לי שיש בהם איזה חשש ,ואפשר הוא
בהבתים וכו' ,ויבקש את הסופר הבודק שהוא
בעצמו יכתוב לי על דבר זה ,כנזכר לעיל".

הנסים והנפלאות שנחשפו עם השנים

גם תחנת המכ"ם באל-עריש קלטה את תנועת המטוסים ,אולם גם
התראה זו ,לא הועברה בזמן לפיקוד המצרי .עשרות התצפיות בסיני
לא גילו את המטוסים ,וגם לא הייתה כל התראה רוסית מספינות
הריגול.

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"!
הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש פעמים רבות שה' יתברך נתן לנו
את כל השטחים שנכבשו במלחמה בנסים ונפלאות גלויים ,ולכן אין
לאף אחד רשות לוותר עליהם ח"ו ,היות שרצונו של בורא העולם הוא
שהם יהיו בידי עם ישראל ,לנצח נצחים.

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

ג' פרקים ליום
נוסח ברכת ..בה' .ספר זמנים .הל׳ שבת ..א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.

כ"ה סיון  -א' תמוז
פרק אחד ליום
הל׳ מקוואות ..פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.

מענדי ליפש

אביתר התפלא מאוד מהמענה המיוחד .הוא
הזדרז למסור את התפילין לבדיקה לסופר
סתם חסיד חב"ד בשם הרב מסעוד סולטן
תוך שהוא מראה לו כמובן את התשובות
המופלאות באגרות קודש .הסופר נחרד
מהמכתב .הרי הרבי שליט"א מלך המשיח
כותב לתת את התפילין לבדיקה לסופר
מומחה דווקא ,משמע שעליו להיזהר ולדקדק
ביותר בבדיקת התפילין .ועוד שהרבי שליט"א
מלך המשיח דורש שהוא ,הסופר בעצמו,
יכתוב לו אחר כך דיווח מה מצא בתפילין...

אביתר כהן

הוא ניגש למלאכה
בחרדת קודש ,בוחן
כל דבר היטב היטב.
כשהוציא הסופר את
הקלף מהתפילין של
יד הוא היה בתדהמה
מוחלטת .מעודו הוא
לא זוכר שפגש דבר
כזה!
הוא ניגש למלאכה בחרדת קודש ,בוחן כל
דבר היטב היטב .כשהוציא הסופר את הקלף
מהתפילין של יד הוא היה בתדהמה מוחלטת.
כבר עשרות שנים שהוא עוסק בבדיקת תפילין
ומזוזות ומעודו הוא לא זוכר שפגש דבר כזה!
הפרשיות עמדו בתוך התפילין הפוכות!
הרב סולטן עדכן מיד את אביתר בתוצאות
הבדיקה .צמרמורת אחזה באביתר .פתאום
הוא הבין מדוע כבר שלוש שנים ההצלחה
בורחת ממנו שוב ושוב ...הוא גם נחרד
מהתגלית ששלוש שנים הוא לא הניח תפילין...
אם הרבי שליט"א מלך המשיח לא היה דוחף
את אביתר לבדיקת התפילין ,היתה יכולה
לעבור עוד תקופה ארוכה כשהוא ממשיך
להניח תפילין פסולות .ואם הרבי שליט"א
מלך המשיח לא היה מכוון את הסופר
לבדיקה מדוקדקת של התפילין ,יתכן שהוא
היה מוציא את הפרשיות מהתפילין ומיד ניגש
לקרוא אותם ,מבלי לשים לב כלל שהפרשיות
עמדו הפוך...
אביתר מבקש להעביר מסר חשוב לכל
הקוראים :התפילין שלכם מקפלות בתוכם את
כל החיים שלכם! קנו תפילין טובות ומהודרות
והקפידו להיות נוכחים בשעת סגירת התפילין,
כי טעות אחת קטנה בתפילין יכולה לגרום
לכם אחר כך הרבה עגמת נפש...
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אי אפשר להוציא מחונכים דתיים!
ובפרט שהתורה אומרת שכשבונים את חינוכו של אדם צעיר על-ידי
שנוטלים כסף הקשור בהכנסת יהודים למצב של פיקוח-נפש  -הרי
שהמחונך לא יכול לצאת דתי מזה ,כיון שאין בונים דת על חשבון סכנה
של יהודי שני.
(ע"פ שיחת ט"ו תמוז תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

 7,770קופות צדקה שמקרבות את הגאולה
אחד הפתגמים המפורסמים ביותר בקשר לגאולה הוא
"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה" ,המופיע בתלמוד
במסכת בבא בתרא .מצוות הצדקה ,שגם נכללת בעשרת
'מבצעי המצוות' של הרבי שליט"א מלך המשיח ,ניחנה
בסגוליות מיוחדת להבאת הגאולה .בהזדמנות מסוימת
אף התבטא הרבי שליט"א מלך המשיח כי יתכן שהדבר
היחיד שנותר להבאת הגאולה אינו אלא נתינת מטבעות
אחדות לצדקה ...אם כך מובן כי ישנה חשיבות מיוחדת
להשפיע על יהודים לתת צדקה.

הרב טוביה גינזבורג (משמאל) בפעילות בדוכן

גם הגוי מסייע

הדפסנו שלטי משיח גדולים הצלחה בזכות המשיח

'מבצע צדקה' גדול במיוחד יצא לפועל לאחרונה בדוכן
חב"ד הניצב במנהטן ,ברחוב  72על פינת שדרת הברודווי.
הצוות המפעיל את הדוכן מורכב מתלמידי ישיבת 'תומכי
תמימים' המרכזית של חב"ד ,ואצלם 'ללכת בגדול' כבר
הפך לדפוס פעולה קבוע.

עם קריאה להנחת תפילין,
מקום מיוחד לזמן הדלקת
נרות שבת המתעדכן מידי
שבוע ותמונת הרבי שליט"א
מלך המשיח .השלטים הפכו
לנושא מדובר והעוברים
ושבים ברחוב מצלמים זאת

הרב טוביה גינזבורג ,שניהל את הפעילות במקום במשך
כמה שנים ,משתף ברקע כללי על הפעילות במקום:
"בשלב מסוים החלטנו להגדיל את הפעילות במקום
ופתחנו עוד ארבעה דוכנים ,נוסף על השניים שהיו
קיימים לפני כן .את הציוד שכלל שולחנות מתקפלים
וחפצים נוספים השארנו לאחסון בחדר מדרגות של אחד
הבנינים באזור.

השוטרים וויתרו

לאחר שראינו כי הציוד נעלם מהמקום ,פנינו לבקש
ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות
קודש' ,וביקשנו להיפגש עם מנהל הבנין שאינו יהודי.
הסברנו לו את חשיבות הפעילות שלנו ,והוספנו כי אנחנו
פונים לא רק ליהודים אלא גם לגויים בקריאה לשמור את
שבע מצוות בני נח .הוא הבין זאת ,והקצה לנו חדר עבור
אחסון הציוד בקומת המרתף של הבנין".

פתרון האחסון אכן הועיל מאוד ,בשל היקף הפעילות
בדוכן – מידי שבוע מחולקות כ 500-ערכות של נרות
שבת קודש ,בחנוכה מחולקות אלפי חנוכיות ,בפורים
כ 1,000-משלוחי מנות ,ולקראת חג הפסח 2,000
ערכות של מצה שמורה עבור ליל הסדר .אולם הפעילים
הנמרצים לא הסתפקו בפעילות השוטפת וחשבו כיצד

עצה והדרכה

בדיון בין הפעילים מה עוד ניתן להוסיף ,עלה רצונו של
הרבי שליט"א מלך המשיח כי בכל בית או עסק יהודי
תהיה קופת צדקה .כאשר הם רכשו  50קופות לחלוקה
וראו כמה מהר הן אזלו ,הבינו כי צריך להזמין כמות
גדולה יותר .כמה גדולה? הם העלו את הכמות שוב ושוב
עד שהגיעו ל 770-קופות.
הרב גינזבורג מספר" :ניגשתי לחסיד מסוים כדי לבקש
את שותפותו .הוא שאל כמה קופות אנחנו רוצים ,תחילה
השבתי  ,770אך בהחלטה של רגע נקבתי בכמות גבוהה
הרבה יותר –  7,770קופות צדקה! ברוך השם הוא הסכים
לממן את העלות ,הת' מענדי איתן מצוות הפעילים דאג
לתיאום הייצור בסין ולמשלוח למרכז חב"ד העולמי בניו
יורק ,ובימים האחרונים החלו בהפצת אלפי הקופות
עליהן מתנוססת תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח
וההכרזה 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד' .לאורך כל הפעילות אנו רואים כי כאשר הולכים
בכוחו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,זוכים להצלחה
מיוחדת ,ובעזרת השם כך נמשיך עד להבאת הגאולה
האמיתית והשלמה מיד ממש".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
לאבות ולאמהות.

לא להעביר את הילדים למסיון
קבלתי את מכתבו ,בו כותב אודות הקשיים שיש לו בבית,
בפרט עם ילדיו הקטנים שי' ומאחר ש  -בסגנון מכתבו -
זוהי שאלה של מות וחיים של ילדיו ,מתחיל לחשוב על
מסירתם  -ח"ו  -למוסד של מיסיון נוצרי ברמלה .בטוחני
שהאמור לעיל נכתב על ידו ללא חשיבה מעמיקה ,כי אפילו
אם היתה זו כפי שכותב שאלה של מות וחיים של ילדיו,
הרי לתת ילדים למסיון אין זו שאלה ,אלא מות בטוח ר"ל,
שמתכנן לעשות במו ידיו.
זהו כאב-לב נורא ,שלאחר שהיטלר ימ"ש רצח ששה מליון
יהודים הי"ד ,נמצאים יהודים שיתבטאו (גם אם אינם חושבים
בפועל) אודות מסירת ילדם הפרטי למוסד נוצרי ר"ל ,וכידוע
מה עשו הכמרים בגרמני' ובעוד מקומות לילדים יהודיים,

נא לשמור על קדושת הגליון

עוד ניתן להתרחב" .הבחנו כי בפינת הרחובות עומדים
קירות חשופים והחלטנו לנצל זאת" ,מספר הרב גינזבורג.
"הדפסנו בסין שלטי משיח גדולים באורך של  15מטר
עם קריאה להנחת תפילין ,מקום מיוחד לזמן הדלקת
נרות שבת המתעדכן מידי שבוע ,וכמובן תמונת הרבי
שליט"א מלך המשיח ומסר מיוחד על הגאולה .השלטים
הפכו לנושא מדובר והעוברים ושבים ברחוב היו עוצרים
ומצלמים זאת .כאשר הגיעו שוטרים וביקשו להסיר את
השלטים ,השבנו כי בדקנו את הנושא ומבחינת החוק
אין בכך כל בעיה .הם וויתרו על דרישתם ,והתכבדו
בסוכריות מהדוכן"...

אלא ,כאמור ,הנני בטוח ,שזה נכתב ללא חשיבה מעמיקה,
ואולי מישהו ייעץ לכתוב נוסח כזה ,כדי לחזק את הרושם.
בנוגע לפועל ,עליו לפנות לאנשים ולמוסדות העוסקים
בנושאים כאלו ,ובטח יכול למצוא בלוד את הכתובות שלהם,
ובלי ספק סוף כל סוף משהו ייצא מזה.
בטח למותר להדגיש ,שילדים הם ברכה מה' ,שנותנים
להורים כדי לגדלם ולעשותם מאושרים ,לא ר"ל להרוג
בידיים לו גם ע"י מחשבה אודות מיסיון ר"ל וכיוצא-בזה.
ובפרט כאשר מוכרחים להזדקק לברכות מיוחדות מהקב"ה
בנוגע לבריאות האשה תי' ,הבריאות האישית והפרנסה וכו'.

מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

(אגרות קודש חלק טו עמ' שיח  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

