שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח
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להמשיך את
הגאולה בפועל

הרבי שליט"א מלך המשיח קובע בשיחותיו הקדושות ואומר" :היום צריך רק לפתוח את העיניים ,ולראות
איך שכל העולם תובע שכל אחד ואחת מישראל יהיה כבר בהמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה"
הם עמדו מולו ,אחד עשר אחים מול האוייב הגדול ביותר
שלהם .במשך חודשים הם סופגים ממנו איומים ,ושורת
מעשים לא הגיוניים מתרחשים סביב היכרותם איתו .לאן
כל זה עוד יכול להדרדר? כעת
הוא כבר מבקש לקחת את אחד
מהם לעבדות ,בעקבות תפיסתו
בגניבה ...ואז המשנה למלך,
הדמות שעד עתה הצטיירה
בעיניהם כמאיימת ביותר ,שואל
אותם" :אתם רוצים לפגוש את
אחיכם האובד?"" ,בוודאי" הם
מיהרו לענות" .אם כן ,אקרא לו",
השיב השליט ,והאחים מיהרו
להביט לכל כיוון אפשרי ,מהיכן
יופיע אחיהם האבוד.
בשלב זה ,כל קורא מכיר את
ההמשך ,התגלה יוסף לאחיו" ,אני
יוסף! העוד אבי חי?" ולפתע כל
התמונה השתנתה באחת.

גלות וגאולת מצרים ,היוו פתיחה לכל הגאולות שבעקבותיהן,
כולל הגאולה האמיתית והשלימה ,שתבוא תיכף ומיד ממש.
גם הפרטים שבגאולה הראשונה ,חוזרים על עצמם ובעוצמה
רבה יותר ,כנאמר "כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות".
התבוננות בפרטי מפגש האחים
עם יוסף ,יכול ללמד אותנו ,עד
כמה האדם יכול לעמוד מול
מציאות הנראית לו ככזו שאינה
מבשרת טובות ,למעשה היא
כבר מסמלת את כל הטוב .עד
כמה ניתן לעמוד מול מציאות
של גאולה ולהמשיך לחשוש
מהבאות.

האיר פני המזרח
חנוכיה הוצבה השנה על גג קבר שמואל הנביא
לפני חנוכה ,והביאה לפרסום הנס לכל האיזור

לראות גאולה

לא פעם ,קורא הרבי שליט"א
מלך המשיח "לפקוח את
העיניים" ולראות את המציאות  -גאולה .ניתן כיום לקבוע
בפירוש ,כי כל מה שמתרחש בעולם ,הינו חלק מהליך
הגאולה ועלינו רק לפתוח את העיניים ולראות זאת.

מציאות אחרת
התברר לאחים ,כי כל מה שעבר עליהם בחודשים האחרונים,
אינו אלא רמזים שנשתלו על ידי יוסף ,ודרכו המיוחדת לברר
האם התחרטו הם לחלוטין על מכירתו.
כל ההליך שהחל בחלומותיו ,ומאוחר יותר מכירתו
והתגלגלותו למצרים ,היו כדי שהאחים ירדו בעצמם
למצרים .אלא שעם הגיעם למצרים ,חשבו הם שאותו שליט,
המשנה למלך מתנכל להם ולא מניח להם.
הכסף שנמצא באמתחותיהם ,מאסרו של שמעון ,דרישתו
המוזרה והבלתי מתפשרת להביא אליו את בנימין האח
הקטן מארץ כנען ,הכל נועד למטרה אחת .לו היו מחברים
קודם לכן את כל הסימנים ,אולי היו מבינים כי כל ההליך
הזה ,שנראה רע לחלוטין
הינו טוב ומוביל לגאולה.
תורת החסידות מגלה כי

"כבר סיימו את כל ההכנות לגאולה ,וכעת צריכים רק
להמשיך את הגאולה בפועל בגשמיות וחומריות העולם . .
בגלוי לעיני בשר" קורא הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת
הדבר מלכות השבועית ומוסיף" :היום צריך רק לפתוח את
העיניים ,ולראות איך שכל העולם תובע שכל אחד ואחת
מישראל יהיה כבר בהמעמד ומצב דגאולה האמיתית
והשלימה".
הבה ננצל ימים מיוחדים אלו ,להוספה בפעולות ומעשים
לזירוז הגאולה ,ובעיקר כדי לפתוח את העיניים ,להתרגל
לראות גאולה ,לחוש זאת במציאות ולחיות כך בפועל,
וכאמור היום העולם בעצמו מסייע לכך.
זו הדרך להביא לזירוז ההתגלות המליאה והמושלמת של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בפועל ממש תיכף ומיד ממש
ומתוך שמחה וטוב לבב.

חדשות טובות
חנוכה לייו
ביום ראשון ,נר שמיני של חנוכה ,התקיים
שידור חי "חנוכה לייו" ששילב הדלקות
מנורות חנוכה בנקודות שונות ברחבי העולם,
יחד עם מעמד ההדלקה המרכזי עם הרבי
שליט"א מלך המשיח ב .770-האירוע
שנפתח כנהוג בתפילת מנחה וכנס ילדים
ב ,770-המשיך לאמירת  12הפסוקים על
ידי חיילי וחיילות צבאות ה' מהעולם כולו
ובמרכזו שיחה מהרבי שליט"א מלך המשיח
וחלוקת דמי חנוכה .אלפים צפו במעמד
שהועבר בשידור חי.

מרחיבים את הספריות
בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
בהקשר ליום ה' טבת "דידן נצח" ,נרכשו
ספרי גאולה ומשיח וחסידות לספריות
רבות ברחבי העולם .רבים ניצלו את ההנחות
המסורתיות בחנויות וירידי הספרים כדי
להעשיר את ספריותיהם בספרים חדשים.

אלפים ב770-
כמידי חג ומועד ,גם בחג החנוכה ,ניצלו
רבים את ההזדמנות והגיעו לחגוג את החג
והדלקת הנרות אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח .במקום התקיימה מידי יום הדלקת
נרות מרכזית בסיום תפילת מנחה ,ושירת
"הנרות הללו" על ידי הקהל הרב ,בציפיה
לגאולה האמיתית והשלימה.

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

יוסף הצדיק והמסר לכל יהודי
בתוך ענייני העולם:

נאמר בספר התהילים "רועה ישראל האזינה ,נוהג כצאן
יוסף" .המפרשים מסבירים שכל יהודי נקרא על שמו של
יוסף הצדיק ,כי בימי הרעב הגדול במצרים הוא כילכל
את בני ישראל וסיפק להם אוכל ,וחייהם היו תלויים בו.

מבין שלושת האבות ,יעקב היה היחיד שעברו עליו שנים
רבות של גלות ,כאשר הוא עבד אצל לבן הארמי ,ולמרות
הכל הוא נשאר איתן וחזק ,וכפי שהוא שלח לומר לעשיו
"עם לבן גרתי ,ו(למרות זאת) תרי"ג מצוות שמרתי".

אך צריך להבין :מדוע בגלל פעולה של יוסף שהייתה
לפני כל כך הרבה זמן ,ולמשך תקופה קצרה ,נקרא כל
יהודי עד היום על שמו של יוסף? מה מיוחד כל כך
בעובדה שהוא דאג בימי הרעב לבני ישראל במצרים?

להיות שקוע בלי להתבלבל

יש לזה מקור .רוחני.

יוסף הצדיק היה שקוע כל
כולו בתוך העולם ,ועד שהוא
היה המשנה למלך מצרים,
ולמרות הכל ,דווקא שם ,הוא
נשאר בצידקותו ולא הושפע
לרעה מהעולם

ההסבר לכך יובן בהקדמת הכלל הידוע שכל דבר שקורה
בעולם משתלשל ממקורו הרוחני ,וכך גם בנוגע לרעב
ששרר במצרים ,שגם הוא השתלשל מהרעב הרוחני.
רעב רוחני הוא מצב שבו האלוקות אינה מאירה בגלוי,
כפי שהיה אז במצרים  -שיא הטומאה של אותם ימים.
במצב זה זקוקים לכוחות מיוחדים בכדי להישאר חזקים
ולהתגבר על הרעב.
יוסף הצדיק ,הוא זה שנתן לבני ישראל את הכח והכלים
כיצד להתמודד עם אותו רעב רוחני .למעשה ,זו הייתה
המיוחדות של יוסף על פני שאר אחיו ,השבטים:
רובם ככולם של השבטים בחרו להעביר את חייהם
במרעה צאן ,כי העבודה במרעה ,הרחק מההמולה של
העולם ,מנותקת מחיי החומר ומאפשרת להקדיש יותר
זמן עבור לימוד התורה והתקרבות לקדוש ברוך הוא.
בשונה מהם ,יוסף הצדיק היה שקוע כל כולו בתוך
העולם ,ועד שהוא היה המשנה למלך מצרים ,ולמרות
הכל ,דווקא שם ,הוא נשאר בצדקתו ולא הושפע לרעה

מהעולם.

המשביר לכל הארץ
זו הסיבה שדווקא יוסף נתן את הכוחות לבני ישראל
להתמודד עם הגלות והרעב הרוחני במצרים ,כי רק
בדרכו של יוסף אפשר להמשיך להיות דבוק בה' ,למרות
כל הטרדות והבלבולים של ענייני העולם.
דרכו של יוסף הייתה המשך ישיר לדרכו של יעקב אבינו,
שגם הוא – בשונה מאברהם ויצחק – היה טרוד רבות

ברם ,החידוש של יוסף היה גדול יותר מזה של יעקב ,כי
יעקב ,למרות היותו בגלות הוא לא היה שקוע שם ,וגם
כאשר הוא עבד את לבן הרשע ,הוא עסק במרעה צאן,
ובכלל ,הוא היה מרומם ונעלה מכל מה שקשור לחושך
וגלות או לבלבול מענייני העולם.
לעומת זאת ,יוסף ירד לתוך מצרים ,ושם הוא היה בגלות
ותחת שליטתם של פוטיפר ,ו(לאחר מכן של) פרעה,
ולמרות הכל הוא נשאר דבק לחלוטין בקדוש ברוך הוא
מבלי שכל זה הפריע לו.
זהו הכח שהחדיר יוסף הצדיק בבני ישראל ,שגם כאשר
נפגשים עם העולם ,במצב שבו אין גילוי אלוקי מוחשי,
אפשר להתגבר על הכל ולהחדיר בתוך העולם עצמו
קדושה ,ולכן עד היום נקרא כל יהודי על שמו של יוסף
הצדיק,
זוהי למעשה התכלית של הבריאה .שהעולם עצמו יזדכך
ויגיע לשלימותו הרוחנית ,על ידי עבודתם של בני ישראל
בתוך העולם ,שכך תבוא הגאולה האמיתית והשלימה,
על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק כ"ה עמוד )252

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ויגש אליו יהודה

(ויגש מד ,יח)

שזהו ענין ויגש אליו יהודה ,עד שמתעלה למדריגת יוסף
עצמו ,עד שנתעלה למעלה ממנו .וכמו-כן הוא גם בתפילה
בכלל ,שצריך-להיות סמיכת גאולה לתפילה ,דגאולה הוא-
ענין יוסף והוא ממשיך את האהבה מסותרת לכל אחד ואחד
מישראל ,שזה כולל כל הדרגות ,רק שזהו כמו שהוא עדיין
בהעלם ,ואחר-כך הנה על-ידי-זה נעשה העליה בתפילה עד
מדריגת יוסף ,ועוד למעלה יותר.
(מאמר שבת פרשת ויגש ,ז׳ טבת ה׳תשכ״ט)

ודוד עבדי נשיא להם לעולם

(מתוך ההפטרה)

בהפטרת הפרשה מסופר שלעתיד לבוא יהיה שני עצים ,עץ
יהודה ועץ אפרים' ,ומלך אחד יהיה לכולם' שהוא דוד ,כמו
שכתוב 'ועבדי דוד מלך עליהם גו׳' 'ודוד עבדי נשיא להם

זמני
השבת

		
לפי שעון חורף

		
הדלקת נרות
יציאת השבת

לעולם' .דאפרים הוא עיקר שבטו של יוסף ,כמו שכתוב בו
'ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו' ,והוא היה ראש הדגל שכלל
את שבט מנשה (וכמו שכתוב 'ועליו מטה מנשה גו׳') ,ודוד
הוא משבט יהודה ,ונמצא שתוכן ההפטרה הוא גם כן
החיבור והיחוד דיוסף ויהודה ,ששניהם יהיו תחת מלך אחד.
והנה התורה היא נצחית ,ומזה מובן ,שבענין זה ישנה
הוראה נצחית לכל אחד ואחת מישראל ,דגם הסיפור על
דבר העתיד להיות (לעתיד לבוא) הוא נצחי ושייך גם עכשיו,
וכל שכן וקל וחומר הענינים שכבר היו בעבר (הגשת יוסף
ליהודה).
ומכיון שהתורה ניתנה בתור הוראה לישראל ,כמו שכתוב
בה 'צו את בני ישראל' 'דבר אל בני ישראל' ,מובן ,שעיקרה
הוא הוראה לכל אחד מישראל ,וההוראה היא בעיקר ענינו
של כל אחד ואחד מישראל ,מה שאני נבראתי לשמש את
קוני.

ירושלים

תל אביב

חיפה

16:00
17:16

16:14
17:17

באר שבע

ניו-יורק

16:19
17:19

16:10
17:14

הפטרה :ויהיה דבר ה'  -בתוכם לעולם (יחזקאל לז ,טו  -כח)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

לא זו בלבד שבני ישראל חופשיים להתנהג
כרצונם ,אלא יתירה מזו – הממשלות
של אומות העולם מסייעות בזה! ונוסף
לזה שבני-ישראל יכולים להתנהג בדרך
התורה-והמצוות בארבע אמות הפרטיות
שלהם – רואים גם בפועל ,שבשנים
האחרונות נעשה יותר ויותר קל לפעול את
ה"ויאחזו בה" בכל מקום ומקום בכל קצוי
תבל ,מכיון שהעולם – לא רק בני-ישראל
אלא אף אומות-העולם – הוא כלי לקבל
ענינים של יהדות ,תורה ומצוות ,ובנוגע
לאומות-העולם – שבע מצוות בני נח.
(משיחות שבת פרשת ויגש ה'תשנ"ב  -מוגה)

(מאמר שבת פרשת ויגש ,ה׳ טבת ה׳תשמ״ח)

16:13
17:15

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

לפעול גם על האומות

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל ,צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי ,מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

עושה טוב? הצ'ק בדרך...

כוחו של העם
כ"ח ניסן תנש"א ידוע כתאריך מכונן בדברי ימי חסידות חב"ד .ביום
זה נשא הרבי שליט"א מלך המשיח שיחה לא צפויה בה הודיע כי
הוא מעביר אלינו את האחריות על הבאת המשיח וזעק "עשו כל אשר
ביכולתכם להביא את משיח!".
אחרי אותו מעמד מטלטל – חשבו החסידים איזה פעולות מיוחדות
יכולים הם לעשות כדי להביא את משיח ,והגיעו למסקנה שאחת
הפעולות החשובות היא הפעולה של "קבלת המלכות" .הסיבה לכך
פשוטה ,כי הרבי מלך המשיח שליט"א אמר בשיחה שדוקא אנחנו –
ולא הוא – צריכים לפעול את הגאולה .איזה דבר דוקא אנחנו יכולים
לפעול ולא הוא עצמו? להיות העם שלו ולקבל עלינו את מלכותו .זהו
המושג של 'קבלת המלכות' שהינו חיוני בתהליך הגאולה.
לאחר שיחה זו החלו פעולות מיוחדות בענין קבלת המלכות .החתימו
מאות (ועד היום מאוד אלפי) יהודים המקבלים את מלכותו של הרבי
שליט"א כמלך המשיח ,מוכנים להתמסר אליו ולקיים את כל הוראותיו.

ביומיום שלנו
קבלת המלכות באה לידי ביטוי בכך שמחליטים להתמסר לקיום כל
הוראותיו ורצונו ,ואנו מחכים שהוא יבוא וימלוך עלינו בגלוי .החלטה
זו יכולה וצריכה להיות שוב ושוב ,באופן רענן ומחודש.
בנוסף ,אנחנו מכריזים "יחי אדוננו" שמשמעות הכרזה זו" :אתה המלך
שלנו" .כשאנחנו מכריזים 'יחי' ,נחשוב על משמעותה של ההכרזה,
נקבל עלינו את מלכותו ,וכך נוסיף בחייו של המלך עד שנזכה לראות
את התגלות מלכותו בשלימות.
חשוב מאוד :קבלת המלכות אין פירושה רק "אתה המלך שלי" ,מדובר
בעבודה נפשית פנימית לגייס את כל כוחות הנפש למען המטרה.
במילים אחרות :כעת העבודה של כל אחד לגלות את המשיח שבתוכו,
ואת המציאות הזאת עליו לקבל.
זו גם הסיבה שמשיח בגימטריה "שליח" ועוד  .10שליח מראה על
התבטלותו כלפי המשלח ,והעשר הם כוחות הנפש המבטאות את
המציאות של האדם .כאשר האדם מגייס את כל מציאותו למשיח ,זאת
קבלת המלכות אמיתית!
כל מחשבה דיבור ומעשה שלנו ,נעשה כחלק מקבלת המלכות .מי
שמקבל את המלכות באופן הכי נעלה מגיע למצב כזה שכל החיים שלו
הם רק למטרה אחת ויחידה .זה לא שהוא חי ובנוסף לכך הוא גם מקבל
את המלכות ,אלא שכל החיים שלו הם רק לשם עניין זה .הוא חי בשביל
לקבל את המלכות ולפעול את ההתגלות השלימה.
זהו גם הטעם לכך שהכרזת יחי באה לידי ביטוי בכל מקום וזמן .לפני
ואחרי התפילה ,בזמנים חשובים ,בתפילה עצמה היכן שמותר ,ובעצם
 בכל הזדמנות אפשרית!כל אחד יכול וצריך לדאוג שיהודים נוספים יקבלו על עצמם את
מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א ,על ידי שהוא מסביר להם
מיהו המשיח ומהו "משיח" בהגדרה התורנית ,ועל הגאולה שכבר כאן.
יש גם טפסים מיוחדים עם נוסח מיוחד של קבלת המלכות ,ועליהם
אפשר להחתים אנשים ,וגם לחתום בעצמנו כמובן .עם התפתחות
הטכנולוגיה יש גם אפשרות לחתום על קבלת המלכות מכל מקום
בעולם ולעשות זאת ברגע אחד.
העיקר שנזכה כבר לגאולה מיד ממש!

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

ג' פרקים ליום
הל' קרבן פסח .פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הל' חגיגה ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ג .הל' בכורות ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .הל' שגגות ..בפרקים אלו .פרק א.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ו'  -י"ב טבת
פרק אחד ליום
פסולי המוקדשין .פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
הל' עבודת יו"כ .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

תחושת סיפוק של עשיה מילאה את לבם של
הרב שמואל ורעייתו שארף .פעילות הבית
חב"ד שלהם ,בדלהי שבהודו ,הולכת ונבנית
בכל המרץ .במקביל ,היו הרב שמואל ורעייתו
עסוקים בבניית מקווה טהרה מהודר בדלהי.
כל חרסינה שהודבקה ,הוסיפה שמחה בלבם
של בני הזוג .כל צינור נוסף שהותקן בבניין
המקווה ,הזרים אנרגיה של שמחה בלבותיהם.
בניית מקווה היא מלאכת מחשבת הדורשת
יגיעה וזהירות רבה ,כך בכל מקום נורמטיבי
בעולם ,ובהודו על אחת כמה .התנאים
הבלתי-אפשריים גרמו לקצב בניה איטי וזהיר.
כך למשל ,כל חפירת הבור נעשתה בידיים,
כשהחול מוצא מן המקום על ידי חמורים ...גם
מלאכת היציקה נעשתה בידיים ,ללא מכשור
המקובל ברוב מדינות העולם המפותחות.
בניית המקווה הושלמה ,אך נותרו מספר
פריטים אחרונים כדי שהמקווה אכן יוכל
להיפתח .לצורך כך היה חסר סכום של כמה
אלפי דולרים אך הרב שמואל הרגיש שכבר
נגמר לו הכח להתעסק במלאכת גיוס הכספים.
הרב שמואל נצרך לנסוע לארץ ישראל .הוא
טס מדלהי לבומביי ,משם היה עליו להחליף
טיסה לכיוון הארץ .כאשר היה הרב שמואל
בשדה התעופה בבומביי שמע לפתע קול
לבבי מאחוריו“ :שלום עליכם” .הרב שמואל
הסתובב וראה מולו יהודי ,על פי לבושו ניכר
כי הוא איש עסקים חביב ,לא מוכר“ .עליכם
השלום” ,האיר השליח פניו.
השניים פתחו בשיחה קצרה ,כשדי מהר
הגיע איש העסקים לשאלתו החשובה“ :הרב
שמואל ,במה אוכל לעזור לך?” .השליח לא
היה צריך לדקדק בזכרונו“ :אני זקוק למערכת
טיהור המים במקווה .המים בדלהי מזוהמים
ועכורים עד שאי אפשר לטבול בהם”“ .כמה
כסף?” הוסיף איש העסקים ושאל בתכליתיות.
“ 3000דולר” ,השיב השליח.

הרב שמואל שארף (צילום :חיים טויטו)

היום ,ליויתי חבר
לשדה התעופה ,אך
הפעם ,באופן חריג,
החלטתי להמשיך
אל תוך הטרמינל.
והנה פתאום אני
פוגש אותך בטרמינל
ואתה מספר לי על
הצורך בפילטר
הבוקר מהרבי שליט''א מליובאוויטש מלך
המשיח” ,זרק האיש את "הפצצה" לאוויר...
“הבוקר קמתי והייתי מוטרד מאד בגלל עסקה
שמתעכבת זמן רב .לא ידעתי מה לעשות ,ואז
החלטתי לכתוב לרבי שליט''א מלך המשיח.
פתחתי את כרך ה’אגרות קודש’ שאני נוטל
עמי לכל מקום ,וזו התשובה שקיבלתי:
"נתקבלה ההמחאה (טשעק) שהסכום נשאר
פנוי על מנת שאקבע גודל הסכום לפי דעתי.
והנה בהתאם לחודש זה הוא חודש הנסים .
 .יש לקבוע הסכום בתור נתינתו ראשונה
לצדקה השקולה כנגד כל המצות לשלשת
אלפים שקל".

“תגיד” ,ברק מוזר הבריק פתאום בעיניו של
איש העסקים“ .מתי היית פעם אחרונה בשדה
התעופה של בומביי?” קמטי זכרון הופיעו על
מצחו של השליח“ .כמדומני לפני שבע שנים”.
הברק בעיניו של איש העסקים הפך לניצוץ
של ממש .ההתרגשות ננסכה על פניו“ .גם
אני לא רגיל להגיע לטרמינל” ,אמר והוסיף
לספר“ ,היום ,ליויתי חבר לשדה התעופה ,אך
הפעם ,באופן חריג ,החלטתי להמשיך אל תוך
הטרמינל – דבר שלא עשיתי זה שנים ארוכות.
והנה פתאום אני פוגש אותך בטרמינל ואתה
מספר לי על הצורך הדחוף בפילטר”.

כשצריך כסף עבור עניינים של קדושה ,הרבי
שליט''א מלך המשיח בעצמו מתערב כדי
לשלוח את הסכום על מנת שלא יהיה דבר
שיעכב גילוי של קדושה.

"אבל בזה לא תם הענין" ,המשיך איש
העסקים“ .לא תאמין איזו תשובה קיבלתי

(על פי סיפורו של ר' מנחם זיגלבוים ב'בית
משיח')

השליח נותר בפה פעור .הנסיבות ,הבקשה
ואפילו הסכום שנזרק מפיו בלא מחשבה
מוקדמת (בעוד שהעלות המלאה גבוהה יותר)
– הוכיחו מעל לכל ספק כי הרבי שליט''א
מלך המשיח שלח לו במיוחד את הכסף כדי
להשלים את בניית המקווה.
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השיטה למנוע אבידות בנפש
ודוקא על-ידי שיטה זו  -לא על-ידי כניעה ללחץ שרק גורמת לקרבנות
וללחצים נוספים  -אלא עמידה בתוקף ("יוצאים עליהם בכלי זיין"),
שלא למסור ולא לוותר על אף שעל מארץ ישראל  -וממילא רק זה ימנע
מלחמות עד שיגיעו למצב ש"לא נפקד ממנו איש".
(שיחת עשרה בטבת תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

אור ,תקווה וגאולה במרכז הרפואי זיו
'שליחות' היא אחת ממילות המפתח בדור הנוכחי
בהנהגתו של הרבי שליט"א מלך המשיח .כל יהודי
הוא שליח ,ועל כולנו מוטלת שליחות שעלינו לבצע.
השליחות היא כמובן להפיץ יהדות וחסידות בכל
האופנים האפשריים – לקבלת פני משיח .חידוש מעניין
היא העובדה כי שליח אינו רק מי שנבחר ונשלח במיוחד,
אלא גם כאשר יהודי נקלע למקום מסוים ,מוטלת עליו
שליחות כלשהי לבצע במקום זה ,ולמעשה זו הסיבה
להגעתו למקום זה .ביטוי מעשי לכך ניתן לראות בסיפור
המיוחד של השליחות במרכז הרפואי 'זיו' בצפת.

הרב ינון לנג (במרכז) באירוע הדפסת התניא

אשפוז שהוביל לשליחות

מצאתי את עצמי מסביר
לחברי ההנהלה שחלקם
כלל לא יהודים – מהו ספר
התניא ,ומדוע נחוץ להדפיס
אותו דווקא בין כותלי המרכז
הרפואי .ההדפסה עצמה
התקיימה באירוע מיוחד
ומרגש

הכל החל לפני למעלה משנה ,כאשר לרב ינון לנג
ורעייתו נולדה בת במצב בריאותי מורכב מאוד .הנסיבות
לא אפשרו לשחרר את התינוקת כעבור ימים ספורים
כפי המקובל ,ובמקום זאת היא נשארה מאושפזת
בבית הרפואה לתקופת זמן שהתארכה והגיעה לתשעה
חודשים .גם לאחר השחרור היא שבה והתאשפזה פעמים
נוספות" .במהלך האשפוז הארוך השתדלנו להיות לצידה
של הילדה ככל שניתן .אגב ,היא עדיין זקוקה לתפילות
רבות ,ושמה הוא רחל חנה בת שטערנא שרה" ,אומר הרב
לנג" .בעקבות השהות הארוכה בבית הרפואה הרגשנו
בחסרונו של שליח שיפעל במקום ,יעודד את המטופלים
ובמקביל ידאג גם לצוות הרפואי".

בהמשך לכך ,ובברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
קיבלנו את ההחלטה להיות השלוחים לבית הרפואה".

כבר במהלך התקופה הזו הם החלו לפעול בין כותלי
בית הרפואה ,רשמו עשרות ילדים לספר התורה של
ילדי ישראל וחילקו ספרי תניא רבים ,אולם הפעילות
הזו התנהלה עדיין באופן בלתי רשמי .המפנה החל בחג
הפסח" .הבנו שאנחנו הולכים להעביר גם את חג הפסח
בבית הרפואה ,והחלטנו להרים את הכפפה ולארגן ליל
סדר מרכזי עבור המאושפזים ובני משפחותיהם .היה זה
ליל סדר מרגש מאוד שנגע בלבבות של אנשים רבים.

כתובת לברכה ועידוד
הפעילות במרכז הרפואי החלה להתרחב ,והרב לנג החל
לגייס חסידים מקהילת חב"ד בצפת שיתנדבו להגיע
לפעילות קבועה בבית הרפואה" .יש לנו כבר אחראי
על מחלקת ילדים וגם על מחלקת אונקולוגיה ,בנות

עצה והדרכה

תניא בכמות גבוהה
אירוע מיוחד שהתקיים במסגרת הפעילות התקיים
לאחרונה ,כאשר לרגל חג הגאולה וראש השנה לחסידות
י"ט כסלו נערכה בבית הרפואה הדפסת ספר התניא.
הרב לנג מגולל את השתלשלות האירועים שהובילו
לכך" :השנה זכיתי לנסוע לכינוס השלוחים העולמי,
שם נחשפתי להתעוררות גדולה בקשר להדפסת התניא.
חזרתי לארץ בהחלטה שנעשה בבית הרפואה הדפסה
גדולה של  500עותקים .צריך להבין שעבור דבר כזה
יש לקבל אישור מהנהלת בית הרפואה .כך מצאתי את
עצמי מסביר לחברי ההנהלה שחלקם כלל לא יהודים –
מהו ספר התניא ,ומדוע נחוץ להדפיס אותו דווקא בין
כותלי המרכז הרפואי .בהמשך העלנו את המספר ל770-
עותקים .לא כולם יודעים אך בהדפסה רגילה מוציאים
 100עותקים ,כך שמדובר בכמות גבוהה במיוחד .אנשים
יקרים התגייסו כדי לעזור לנו לעמוד ביעד ,וההדפסה
עצמה התקיימה באירוע מיוחד ומרגש .את הספרים
נחלק למאושפזים ולצוות ,ונעניק לאנשים שיסייעו
בפעילותנו ,לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף
ומיד ממש".
ליצירת קשר עם הרב לנג058-7706472 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

עידוד התלמידים באמצעות פרסים
מובן גם ,שאין זה ענין של מילגה ,אלא קרן עידוד ,וגם בזה אי
אפשר לקבוע את סכום הכסף ,שזה תלוי באדם המעוניין ליסד
דבר כזה (גודל הסכום למטרה זו ,כמה יחולק בכל שנה ולכמה
אנשים) ,וכאשר היא תבחר באחת מאפשרויות האמורות ,הנני
משער שיוכלו להביא לפועל באחד ממוסדות הלימוד של
חב"ד בארצנו הקדושה או מרוקו.
לא כתבתי לה בענין זה ,כי אצל בני ישראל חלוקת פרסים
מעין זו איננה אירוע נפוץ ,ואף שאיננו נגד זה ,אבל גם לא
מעודדים כאלה ,בטח אחת הסיבות היא ,כיון שלקחו בחשבון
שלימוד התורה בישיבות קשור בקדושה ,לכן לא רצו לעשות
את האמור לעיל ,כדי לא להדגיש שזה נעשה  -ע"י התלמידים
 -לצורך שימוש בכסף או שימוש גשמי אחר ,אבל דוקא בשנים

נא לשמור על קדושת הגליון

שמחלקות נרות שבת קודש בכל סוף שבוע ,ומשפחות
הפעילות במחלקת יולדות .נכון להיום מתנדבים
במסגרת הפעילות החב"דית בבית הרפואה כשלושים
אנשים ונשים" ,אומר הרב לנג" .חלק חשוב בפעילות היא
העזרה לאנשים לכתוב ולבקש ברכה מהרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' .במקום שכזה יש לכך
משמעות גדולה ,מכיוון שאנשים רבים דואגים בשל המצב
הרפואי ומחפשים עידוד וחיזוק ,ישנם כאלה המחפשים
להתייעץ לגבי שאלות קריטיות כמו האם לבצע ניתוח או
לא ,וכמובן כולם רוצים לקבל ברכה להחלמה מהירה".

האחרונות ישיבות רבות ובמיוחד בארץ ישראל ,התחילו
להנהיג זאת (לא ע"י פרסים של כסף ,אלא הענקת ספרים
לעתים קרובות).
(אגרות קודש חלק יב עמ' שעו  -תרגום)

תפילה עם טלית על הראש
על שאלתו ,האם יתפלל כשראשו מכוסה בטלית ,כיון שבבית
הכנסת שלו לא נהוג כך ,ובמילא זה יבלוט לעין  -לדעתי ,אין
צורך להדגיש זאת יותר מדי ,אבל כיון שהוא הקורא בתורה,
וגם זה ששומעים ממנו דברי התעוררות ,וכו' ,יהי' מובן אצלם,
מפני מה הוא מתפלל כך מכוסה בטלית; אף שהם לא הגיעו
לזה; ואולי גם אחרים יחקו את הדוגמא שלו.
(אגרות קודש חלק יב עמ' שפג  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

