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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

הדי היריות של המחבל הארור, בליל שבת, בשכונת נווה 
והשבים  בעוברים  הקשה  והפגיעה  שבירושלים,  יעקב 
בסמוך לבית הכנסת, הקפיצו את חברי הממשלה להעניק 
המופנים  המיקרופונים  סוללת  למול  תקיפות  הצהרות 
הי"ד,  ההרוגים  שבעת  לנוכח  המזועזע  הציבור  אליהם. 

לשמוע  וחיפש  ובצדק,  זעם, 
בכוונת  מה  ממשיות  תשובות 
למגר  כדי  לעשות  הממשלה 
נראה  אלא שהפעם  הטרור.  את 
מסתפק  אינו  הציבור  כי  היה 
יוצאים  בקריאות הרגילות בהם 
ונראה  הממשלה,  וראש  השרים 
בה  הדי-רגילה,  התגובה,  כי 
הממשלות  כל  מסתפקות 
האחרונות,  השנים  בשלושים 
לפיגועים אלו, כבר לא מספקים. 
זו  לא  כי  להבנה,  חילחל  משהו 
ולמגרו.  הטרור  את  לנצח  הדרך 
נדרשת כאן פעולה תקיפה יותר, 
כזו שתביא לסוף אירועי הדמים 

לחלוטין.
זמן קצר לאחר הניצחון המופלא במלחמת ששת הימים, 
בעוד הציבור כולו היה שרוי באופוריית הניצחון, החל הרבי 
להביע  כוונת הממשלה  על  לזעוק  מלך המשיח  שליט"א 
את כניעתה לערבים, בדמות הסכמי שלום וויתור על חלקי 
הארץ שניתנו לנו מאת הבורא. דבריו הקדושים, שנשמעו 
מאוחר  מוגמרת,  לעובדה  הפכו  הגיוניים-  כלא  בתחילה 
הממשלות,  של  דרכן  כי  לראות  נוכחו  הכל  כאשר  יותר, 
היא שהובילה להידרדרות הביטחונית, ההולכת ומחריפה 

מאז ועד היום.

להתחיל מבראשית
אם כן, מהו הפתרון המוצע? מה יכול לגדוע, אחת ולתמיד 
הטרור,  פיגועי  שרשרת  את 
משני  שהממשלות  לאחר 
הפוליטית,  המפה  צידי 
שהם  מה  לעשות  ניסו  כבר 

שינוי  נדרש  שכעת  היא,  התשובה  הצליחו?  ולא  יודעים 
בצדקת  אמיתית  אמונה  לשורשים,  חזרה  ויסודי,  מקיף 

הדרך. 
בראש ובראשונה יש להציב את ערך שלימות הארץ מהצד 
בתורה.  נאמר  שהדבר  כפי  בארץ  ישיבתנו  של  הערכי 
הממשלה  הולכת  בה  הדרך 
האחרונים,  העשורים  לאורך 
העולם,  לאומות  לענות  מנסה 
בשפה אותה הם מפנים כלפינו, 
השונות,  השכליות  וההצדקות 
לא מצליחות לשכנע את האומות 
עלינו  כאן.  ישיבתנו  בחשיבות 
לענות להם את הנאמר בפירושו 
הראשון של רש"י בתורה, אשר 
הארץ ניתנה לנו על ידי הבורא, 
חלק  אחרת  אומה  לאף  ואין 
שגם  כמובן  בארץ.  כאן  ונחלה 
אך  הוא,  חשוב  הבטחוני,  הפן 
ברגע שהטיעונים שלנו, יתחילו 
מתוך דברי התורה, נוכל להעביר 
שאין  ביותר,  התקיף  המסר  את 
מה לדון בכלל על שום פשרה בנוגע לארץ ישראל, ומשכך 
גם ההצדקה לעשות ככל שבידינו כדי לעצור את המחבלים 
ייעשה  ולפגוע כראוי בבני משפחותיהם, בכל האמצעים, 

למובן ופשוט.

חינוך מחדש
כמובן, שכל זה, הוא רק השלב הראשון במשימה, לו היו 
שליט"א  הרבי  של  לזעקתו  מקשיבות  ישראל,  ממשלות 
ויגון  נמנע מאיתנו סבל  בוודאי שהיה  הרי  מלך המשיח, 
כה רב. כעת מוטלת עלינו החובה, להביא לידיעת הציבור 
הם  בהם  המצוות  שבע  קיום  נושא  את  הערבית,  דובר 
עשיית  הכוללות  מצוות  העולם.  בורא  ידי  על  מחוייבים 
לשינוי  תביא  שבוודאי  דרך  דמים,  שפיכות  ומניעת  צדק 
התנהגותי מיידי, ותביא להפסקת כל הטרור, כפי שמורה 
הרבי שליט"א מלך המשיח, יבוא ויגאלנו לעין כל בפועל 

ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, ברגע זה ממש.

מחאה ודרישה

בעקבות גל הפיגועים הנורא, התייצבו 
רבים ברחבי הארץ, למשמרות מחאה 
בתוקף,  לעמוד  לממשלה  קראו  בהם 
היתר  בין  הטרור.  לעצירת  ולפעול 
נקראה הממשלה להקים עוד ישובים 
חדשים ולאשר את התפתחות הבניה 

הנדרשת ברחבי יהודה ושומרון.

י' שבט ב-770

משתדלים  בה  'הקהל'  לשנת  כיאה 
מלך  שליט"א  הרבי  אל  להגיע  רבים 
המשיח, הגיעו בימים האחרונים מאות 
אורחים לרגל ימי קבלת הנשיאות י'-
במקום  יורק.  שניו  ל-770  שבט  י"א 
הישיבה  תלמידי  עבור  מופעלים 
ובאנגלית  הקודש  בלשון  שיעורים 
וגם התוועדויות רבות סביב ענינו של 

היום המיוחד.

כינוס השלוחות העולמי

בשבוע הבא, בימים י"ח - כ"ב שבט 
ברוקלין,  הייטס,  בקראון  יתקיים 
כשלטובת  העולמי,  השלוחות  כינוס 
בנותיהן  עם  המגיעות  השלוחות 
מופעל 'קעמפ' שלוחות המלך. במהלך 
השליחות  על  דגש  יושם  העיון  ימי 
היחידה: קבלת פני הרבי שליט"א מלך 
המשיח, כפי שבא לידי ביטוי בפעילות 

השלוחות בכל רחבי העולם.

הדרך לביטחון: 
להקשיב לדברי הנביא
לו היו ממשלות ישראל, בעשורים האחרונים, מקשיבים לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרי שבוודאי 
היו מונעים את גל פיגועי הטרור. כעת אנו מחוייבים להרבות בפרסום שבע מצוות בני נח בקרב דוברי הערבית

1432
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה
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בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 

הוראת מלך המשיח
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
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 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
o�ce@hageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

בפרשת בשלח התמודד עם ישראל עם שתי מלחמות, 
עם  והשניה  וצבאו,  מצרים  מלך  פרעה  עם  האחת 

עמלק שעמד בפניהם בדרך למתן תורה.
שההצלה  רואים  הסיפורים  בפרטי  מתבוננים  כאשר 
מגישה  נבעה  מהמלחמות  אחת  בכל  ישראל  עם  של 
הפוכה לחלוטין: כאשר עם ישראל עמד ליד הים וראה 
שהמצרים הולכים וסוגרים עליהם מאחור, נחלק העם 
לארבע קבוצות כשכל אחת מהן מצדדת בשיטה אחרת 
לשוב  שיש  טענו  חלקם  המצב.  עם  להתמודד  כיצד 
מלחמה,  עמהם  לערוך  שיש  טענו  ואחרים  למצרים 
אך נחשון בן עמינדב לא התחשב בשיטות ה'הגיוניות' 
הנס  קרה  בזכותו  למים.  וקפץ  התקדם  פשוט  אלא 

הגדול והים נבקע, ואחריו צעדו כל עם ישראל.
הסתפק  לא  משה  עמלק  במלחמת  זאת  לעומת 
ושלח  חיל  אנשי  בחר  אלא  לנס  ובתקווה  בתפילות 
אותם להילחם עם העמלקים, ורק כך ניצחו במלחמה.

ענין של מיקום
אלא שההבדל בין המקרים הוא פשוט:

פרעה ואנשיו עמדו מאחורי עם ישראל, ביניהם ובין 
לשוב  להם  יאפשר  לא  שהוא  להם  ואמר  מצרים, 
למצרים ולרווחה הגשמית שלה אלא אם כן הם ישובו 
להיות לו לעבדים. אבל עמלק עמד לפני בני ישראל, 
ביניהם ובין הר סיני, והפריע להם להתקדם אל עבר 
קבלת התורה. בנוסף, היה זה גם בתזמון הכי קריטי, כי 
עם ישראל היה אז בשיא ההתלהבות והשמחה לאחר 
כל הניסים ולקראת קבלת התורה, ועמלק בא לקרר 

אותם מההתלהבות.
זה ההבדל שממנו נבע השוני בגישה בין שתי המלחמות:

יהודי מצד עצמו לא שייך למלחמה פיזית, כי כוחו של 
יהודי הוא בפה "הקול קול יעקב", בתפילה ובתחנונים 
לעשיו  שייכת  לחימה  של  ה'קרבית'  הגישה  ה';  לפני 

"הידיים ידי עשיו".

בדרך לתורה - אין חשבונות
יש משהו  כאשר  כי  כלל,  בדרך  רק  הוא  זה  כל  אבל 
שעומד להפריע ליהודי להתקרב אל התורה, הוא לא 
אלא  לא,  ומה  ליעקב  "מתאים"  מה  לחישובים  נכנס 

העיקר  לרשותו,  העומדים  האמצעים  בכל  נוקט  הוא 
שיוכל לקבל את התורה ולהתאחד עימה.

ולכן כאשר עםישראל עמד בפני בעיה המונעת מהם 
להתקדם אל עבר קבלת התורה הם לא ישבו בחיבוק 
 - רבינו  משה  של  בכוחו   - ולחמו  קמו  אלא  ידיים 

וניצחו את עמלק.
זוהי ההוראה גם לימינו אלה: כאשר יהודי חושב שעליו 
כפי  תחרישון"  ואתם  לכם  יילחם  "ה'  בגישת  לנקוט 
שהיה בקריעת ים סוף, ובמילא הוא יכול לשבת בבית 
הכנסת או בישיבה, ללמוד תורה או להתפלל במנוחה, 
על  מדובר  כאשר  רק  אמורים  לדעת שהדברים  עליו 
נאכל  אשר  "הדגה  אל  לשוב  לו  שתפריע  מלחמה 

במצרים חינם" - כלומר למצב של רווחה גשמית.

להלחם בקרירות
אך כאשר מדובר על מלחמה כזו שרוצים לקרר יהודי 
יכול  הוא  אין  כאן  קדושה,  בענייני  מהתלהבות  שני 
ולהילחם  לצאת  הוא  מוכרח  אלא  חשבונות  לחשב 
את  ולשבור  להביס  כדי  רבינו  משה  של  בשליחותו 

קליפת העמלק.
נשברה  העולם  אומות  של  ההתנגדות  אפילו  כיום 
ואין בה שום ממשות. מה שנותר הוא לשבור ולנצח 
את ההתנגדות לענייני קדושה הבאה מצד היהודי, כי 
ליהודי יש אפשרות לבחור בין קדושה ובין הצד ההפוך. 
ועל ידי שלא מתפעלים, מנצחים את עמלק ומביאים 
את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו 

תיכף ומיד ממש. 
)על פי שיחת י' שבט תשט"ז(

מול מצרים - תחרישון, מול עמלק - צא הילחם!

דווקא מתוך שמחה 

בענין  עיקרית  וגם-כן  נוספת  והוראה 
השירה בנוגע לעבודת התפלה . .  באופן 
להתפלה  בנוגע  ובמיוחד   .  . שירה  של 
על הגאולה האמיתית והשלימה )ובפרט 
לאחרי שכבר "כלו כל הקיצין", ונשלמו 
כבוד-קדושת  כדברי  העבודה,  עניני  כל 
 – דורנו(  נשיא  אדמו"ר  מורי-וחמי 
והתשוקה  הכוסף  רגש  על  שנוסף 
והגעגועים להגאולה )עד עתה(, צריכה-
השמחה  ובעיקר רגש  גם  עכשיו  להיות 
ברגע  ממש  בפועל  באה  שהגאולה  מזה 

זה ממש.
)דבר מלכות ש"פ בשלח ה'תשנ"ב - מוגה(

אז ישיר משה )בשלח טו, א(
"אז ישיר משה", לשעבר, ויש אומרים לעתיד לבא... "אז 
תשמח בתולה", "אז ימלא שחוק פינו" הרי אלו לעתיד... 
העשירית )השירה( לעתיד לבא, שנאמר "שירו לה' שיר 

חדש תהלתו מקצה הארץ אמרו גאל ה' עבדו יעקב". 
שהנקבה  כשם  נקבה,  בלשון  קרואות  כלן  השירות  כל 
כן התשועות שעברו היה אחריהם שעבוד, אבל  יולדת 
התשועה העתידה להיות אין אחריה שעבוד, לכך קרואה 

בלשון זכר... 
)מכילתא בשלח-שירה פרשה א טו(

אז ישיר משה ובני ישראל )בשלח טו, א(
"אז ישיר משה"... דבר אחר אז שר משה אין כתיב כאן 
אלא "אז ישיר משה", נמצינו למדין תחיית המתים מן 

התורה.
)בשלח-שירה פרשה א(

תביאמו ותטעמו בהר נחלתך )בשלח טו, יז(
"מי  ... ושהוא מכנסן אינו מכנסן אלא בעבים, שנאמר 
אלא  מחזירן  אינו  וכשמחזירן  תעופינה"...  כעב  אלה 

כיונים, שנאמר "וכיונים אל ארובותיהם..." 
)מכילתא בשלח פרשה ה(

מקדש ה' כוננו ידיך )בשלח טו, יז(
...ואין הגלויות עתידות להגאל אלא בשכר אמנה, שנאמר 
)שיר השירים ד, ח( "אתי מלבנון וגו' תשורי מראש אמנה 

וגו'", ואומר )הושע ב, כב( "וארשתיך לי באמונה"...
)מדרש רבה(

זמני
השבת

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון חורף   ירושלים 

16:58   16:57   16:44  16:54  16:39 		הדלקת	נרות	

18:00   17:57   17:53  17:55   17:54 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ודבורה	אישה	נביאה	-	ותשקוט	הארץ	ארבעים	שנה	)שופטים	ד,	ד	-	ה,	לא(
בפסוק	"ויאמר	ה'"	)יז,	יד(	אומרים	תחילה	ֶזֶכר	)בסגול(	ופעם	ב'	ֵזֶכר	)בצירי(

במלחמת עמלק משה לא 
הסתפק בתפילות ובתקווה 

לנס אלא בחר אנשי חיל 
ושלח אותם להילחם עם 
העמלקים, ורק כך ניצחו 

במלחמה



  י"ב-י"ח שבטמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

עמידה בתוקף מביאה לתוצאותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	רוצח	ושמירת	נפש.	פרק	ח-י.
פרק	יא-יג.

ספר	קנין.	הל׳	מכירה..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

פרק	יג-טו.

הל׳	סנהדרין.	פרק	ג.
פרק	ד.
פרק	ה.
פרק	ו.
פרק	ז.

פרק	ח.

פרק	ט.

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

מדוע חשוב לקבל 
את מלכותו של מלך 

המשיח?
כפי  התורה,  מצוות   )613( מתרי"ג  אחת  היא  מלך  מינוי  מצות 
שנאמר "שום תשים עליך מלך, אשר יבחר ה' אלוקיך בו" )דברים 
יז, טו(. מפסוק זה מובן, כי בשלב ראשון בורא העולם הוא הבוחר 
והם  הנביאים,  עבדיו  ידי  על  זה  את  ומודיע  ישראל,  מלכי  את 
המעמידים את המלך ומושחים אותו בשמן המשחה, כפי שהומלכו 

שאול ודוד על ידי שמואל, ועוד.

"שום תשים עליך מלך"
מאז בחר ה' בבית דוד, כפי שנאמר "כסאך יהיה נכון עד עולם", 
כל מלך העומד מבניו אינו צריך לא את בחירתו של הנביא ולא 
את שמן המשחה, כיון שכבר בחר ה' בבית דוד. כאן מגיע השלב 
השני: כאן נדרש מאיתנו, העם, לקבל את מלכותו של המלך. כפי 
שתהא אימתו עליך"   – שהרמב"ם אומר "שום תשים עליך מלך 

כלומר, שהאדם יקבל עליו את מלכותו.
גם מלך המשיח נדרש לשני השלבים: מחד, בחירתו אינה נעשית 
על ידינו, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא )"אשר יבחר ה' אלוקיך"(, 
ולכן הוא חייב להיות מזרע דוד שלהם הובטחה המלוכה, אך לנו 
יש חלק חשוב בקיום הציווי "שום תשים עליך מלך", לקבל את 
מלכותו של מלך המשיח, ובכך גם לאפשר לו להיות מלך בפועל 
כנאמר "אין מלך בלא עם". ובלשון 'מהר"ץ חיות': "עיקר דין המלך 
מלך המשיח  הרבי  ובלשון  איתו".  בברית  באו  מפני שהעם  הוא 
שליט"א: "מציאותו של המלך תלויה בעם, "אין מלך בלא עם". . 
וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים "יחי המלך" )כפי 

שמצינו גם במלכות בית דוד(".

להביא את מלכות ה' לגילוי
יקבל על עצמו את  ויהודי  יהודי  זו הסיבה שכל כך חשוב שכל 
מלכותו של מלך המשיח, כיון שכאן לא מדובר במשהו 'מפלגתי' 
– לתת למלך המשיח את הכוח לבצע  ישראלי  אלא בעניין כלל 
את המשימה לשמה נשלח – לגאול את עם ישראל מן הגלות אל 

הגאולה.
השנה  ראש  בתפילות  אומרים  שאנו  כפי  כי  כאן,  להבהיר  ראוי 
"אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה" המלך שלנו הוא רק הקדוש 
ברוך הוא, ולא אף אחד אחר. תפקידו של מלך המשיח הוא אפוא 
אך ורק להביא את מלכות ה' לידי גילוי בעולם הזה, על ידי שלמות 
קיום התורה והמצוות בגאולה השלמה. וכדברי הרבי מלך המשיח 
שליט"א: "מלכותו של ה' יתברך, קשורה ומתגלית בשלמותה על 

ידי מלך המשיח".
אם כן, כשאנו מקבלים את מלכותו של מלך המשיח, אנו מתבטלים 
לחלוטין לפני ה' ומתקדמים בצעד נוסף לקראת הייעוד "ויאמר כל 

אשר נשמה באפו – ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה".  

מקורות: הר"ץ חיות בספר תורת נביאים בפרק 'דין מלך ישראל'. דרך 
מצוותיך מצות מינוי מלך. שיחות הרבי מלך המשיח שליט"א ב' ניסן 

תשמ"ח, וערב ראש השנה תשנ"ב. 

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

חלום משנה חיים

רואים,	 רמה",	 ביד	 יוצאים	 ישראל	 "ובני	 	- בשלח	 שבפרשת	 מהפסוק	
שעמידת	היהודים	בתוקף,	לא	רק	שלא	הפריעה,	אלא	אדרבה,	על-ידה	היה	
"ויהי	בשלח	פרעה	את	העם"	-	שפרעה	עצמו	עזר	ליהודים	לצאת	ממצרים	

-	לצאת	מהמיצרים	וההגבלות	של	כל	המלכיות.
)על-פי	שיחת	י'	שבט	תשל"ח	-	בלתי	מוגה(

ארגנטינה, לפני כשלושים שנה. 4:30 בבוקר. 
מהחלום  נסער  התעורר  לנדאו  יהודה 
רעד  הוא  עתה.  זה  שראה  המטלטל 
מהתרגשות מכוסה בזיעה קרה ולא הצליח 
להירגע. בבהלה הוא העיר את אשתו, לספר 

לה את החלום המטלטל שראה זה עתה.
יהודה ומשפחתו היו מודעים רק ליהדותם, 
לכך  אי  ומצוות,  תורה  על  ידעו  ובקושי 
על אף מצווה. שלוש שנים  לא שמרו  הם 
שני  ואשתו  ליהודה  נולדו  חתונתם  לאחר 
בנים תאומים. השמחה היתה רבה, אך עד 
נחום  מהתינוקות,  שאחד  התברר  מהרה 
שמו היהודי, נולד עם עין עצלה - עין שלא 
לא  שהילד  שגורם  מה  להיפתח,  מצליחה 

יכול לראות באותה עין.
כשהיה נחום ילד קטן ערכו לו ניתוח בעין 
אך  ולראות.  העין  את  לפתוח  שיוכל  כדי 
נחום  מלאה.  במידה  הצליח  לא  הניתוח 
חלקי  באופן  הפגועה  בעין  לראות  הצליח 
בלבד. מצבו הלך והדרדר. הרופאים העריכו 
שיעלם  עד  ויחלש  ילך  הראייה  שכושר 

לגמרי, רחמנא ליצלן...
לילה אחד, בעודו נם את שנתו, רואה לפתע 
הרבי  ישראל,  מנהיג  את  בחלומו  יהודה 
שליט"א מלך המשיח. "מדוע אתה עצוב?", 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  אליו  פונה 
"בני  יהודה,  עצוב?", משיב  לא אהיה  "איך 
הולך ומאבד את ראייתו. הוא עלול בקרוב 

להתעוור בעין אחת!".
כן..  אה  "ציצית…?   – ציצית?"  לובש  "בנך 

הבגד עם החוטים… לא, הוא לא לובש"...
"שיתחיל ללבוש ציצית והכל יסתדר!", הוא 

שומע הבטחה חלומית.
יהודה  שואל  לציצית?",  קשור  זה  "איך 
בחלום, והרבי שליט"א מלך המשיח משיב 
אומרים  שאנו  שמע  "בקריאת  בנחת:  לו 
מידי יום, מופיעה גם מצוות ציצית. בפרשה 
"וראיתם  כתוב  ציצית  מצוות  של  בתורה 
לכן  ה'",  מצוות  כל  את  וזכרתם  אותו 
הציצית גורמת לראות. אתה תקיים מלמטה 
את מצוות ציצית, והקב"ה יעשה מלמעלה 

את מה שהוא יכול לעשות!"
למה  כולו.  נסער  מהחלום  התעורר  יהודה 
לשון  ושמע  דיבר  הוא  בחלום  כי  נסער? 
הקודש, בעוד שבמציאות הוא כלל לא ידע 
עברית! בנוסף, הוא גם לא ידע לפני החלום 
מה זה קריאת שמע ובוודאי שלא ידע מה 
כתוב שם, והנה כעת הוא מתעורר מהחלום 
שמע  מקריאת  פסוק  ובזכרונו  כשבפיו 

שהתגלה לו בחלום!
החלום  ימים.  מספר  נסער  התהלך  יהודה 

המסעיר לא יצא ממוחו. הוא הבין שהחלום 
הכיל מסר רוחני ושמיימי, אך היה קשה לו 
לראות את עצמו מתחיל להיות דתי. לבסוף, 
הוא החליט שבשביל הרפואה של בנו היקר 
הוא מוכן לנסות. הוא קנה כיפה וציצית, גם 
לו וגם לבניו, והם החלו ללבוש באורח קבע 

כיפה וציצית. 
עם  הגיע  ויהודה  חלפו  חודשים  ארבעה 
הרופא.  אצל  שגרתית  עיניים  לבדיקת  בנו 
ולאחר  הבן  את  בדק  הבכיר  הפרופסור 
אינני  לנדאו,  "אדון  הכריז:  בדיקות  מספר 
כאן  לי  יש  כאן!  המתרחש  את  כלל  מבין 
העיניים  בדיקות  כל  תוצאות  את  בתיק 
באופן  ראו  הקודמים  בביקורים  הקודמות. 
הולכת  שלך  הבן  של  שהראייה  מובהק 
ונעלמת עד שהוא כבר הגיע ל40% ראייה. 
רואה  הוא  ראייה!  לו 90%  יש  כעת  ואילו 
כמעט 100%. אין תקדים רפואי כזה. זה לא 
טבעי מה שהתרחש כאן", אמר הפרופסור 

בהשתאות...
נסער  כשהוא  הרופא  מלשכת  יצא  יהודה 

בשנית. זה עבד. יש אלוקים! 
המשפחה  כל  חזרה  הסיפור  בעקבות 
הרבי  של  חסידים  ונהיו  שלימה  בתשובה 
שליט"א מלך המשיח. כיום הם גרים בקרית 

מלאכי בארץ הקודש.  

יהודה לנדאו

כשהיה נחום ילד קטן 
ערכו לו ניתוח בעין 
כדי שיוכל לפתוח 

את העין ולראות. אך 
הניתוח לא הצליח 

במידה מלאה. נחום 
הצליח לראות בעין 

הפגועה באופן חלקי 
בלבד
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   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

כאשר עומדים בפינת רחוב, ולפתע שומעים מוזיקה 
חסידית שמחה מתקרבת, והנה כמה חסידים מופיעים 
'טנק   – יודעים  כבר  במצוות,  הסובבים  את  ומזכים 
'טנק  גם  הנקראים  אלו,  רכבים  באזור.  המבצעים' 
לפני  דרכם  את  החלו  חב"ד',  'ניידות  או  המצוות' 
על  אז  אמר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שנים.   49
לו  אשר  מיוחד,  כלי-נשק  הוא  טנק  של  "עניינו  כך: 
באפשרותו   .  . לכבוש  גם  אלא  להגן  רק  לא  סגולה 
להגיע למקומות רחוקים, גם אם לשם כך נדרש לעבור 
ב'בור, חריץ ותעלה'" . . כל זמן שלא היה קיים מושג 
"טנק" בעולם - עדיין לא הגיע הזמן המתאים שיהיה 
מציאות "טנק" של מצווה וקדושה, או אפילו "טנק" 
של רשות. אבל בתקופתינו כשרואים כי ישנה מציאות 
זו בעולם - זוהי ההוכחה וההוראה בגלוי שעתה הגיע 

הזמן לעשות "טנקים" של מצווה".

מוקדש לגאולה ומשיח
ומתפתחת  הולכת  תקווה  פתח  בעיר  חב"ד  פעילות 
נוספים  סניפים  של  פתיחתם  עם  האחרונות,  בשנים 
בשכונות רבות בעיר. גם שכונת 'רמת וורבר' זכתה לכך 
לפני כשנה וחצי, עם הגיעם של שלוחי הרבי שליט"א 
זוכים  מאז  ומשפחתו.  זלמנוב  לוי  הרב  המשיח  מלך 
התושבים לקבל את בשורת הגאולה וליהנות מפעילות 

יהודית חסידית תוססת סביב מעגל השנה.
'טנק  חב"ד  בבית  הפעילים  למעגל  הצטרף  לאחרונה 
הרב  היכר.  לבלי  הפעילות  את  המשדרג  מבצעים', 
רב  לא  "זמן  הדברים:  על השתלשלות  מספר  זלמנוב 
תאומים  זוג  עם  המשפחה  להתרחבות  שזכינו  אחרי 
חדש, קיבלנו סכום כסף בתור 'מענק לידה'. כפי הכתוב 
סכום  מכל  לצדקה  להפריש  רגילים  אנחנו  בהלכה, 
כסף אותו אנחנו מקבלים או מרוויחים. מכיוון שהיה 
חודשים,  כמה  במשך  שהצטבר  יפה  בסכום  מדובר 

הכסף.  את  להקדיש  נוכל  מיוחד  דבר  לאיזה  חשבנו 
בנושא  ועשייה  לפעילות  זאת  לייחד  החלטנו  לבסוף 

גאולה ומשיח".

השתתפות מיוחדת
התרחבות המשפחה הביאה עימה את הצורך להחליף 
החדש  למספר  שיתאים  בכדי  המשפחתי,  הרכב  את 
של הנפשות בבית. הרכב שענה על הצורך הינו רכב 
מסחרי, והרב זלמנוב הגה רעיון לעטר אותו בציורים 

הרבי  של  יפה  ובתמונה  המצוות  מבצעי  עשרת  של 
שליט"א מלך המשיח עם ההכרזה 'יחי אדוננו', בדומה 

לרכבי 'טנק המבצעים' הפועלים ברחבי הארץ.
"זמן לא רב לאחר הלידה, קיימנו את ימי השותפות 
כי  לי  השנתיים עבור בית חב"ד. אחד הידידים אמר 
ברצונו  הוא  גם  אך  גדול,  סכום  לתרום  מעוניין  הוא 
כי  הרגשתי  וגאולה.  משיח  של  לעניין  זאת  להקדיש 
הרכב  בעיטור  להשקיע  עצמי  על  שלקחתי  מכיוון 
והפיכתו לשמש למעשה 'טנק מבצעים', הרבי שליט"א 
מלך המשיח דאג לשלוח השתתפות כספית בכך, ויחד 
עם הסכום המיועד שהיה אצלי, הצלחתי להוציא זאת 

לפועל".

משיח מורגש בכל פעילות
את  תופס  והוא  ומרשים,  יפה  נראה  החדש  ה'טנק' 
נוסע איתו  זלמנוב  מבטם של העוברים ושבים. הרב 
נהנים  אנשים  כיצד  ומבחין  תקווה  פתח  ברחובות 
ומתרגשים לראותו, ואף מתעניינים במסרים המופיעים 
עליו ומתפעלים. השבוע אף קיבל בקשה מאחד הגנים 
ניצל  כמובן  הוא  ה'טנק'.  את  לילדים  להראות  לבוא 
את ההזדמנות לספר על הרבי שליט"א מלך המשיח 

ולהסביר להם על עשרת המבצעים.
השליחות  כי  אומר  המשיח  מלך  שליט"א  "הרבי 
כזה,  רכב  פני משיח. עם  – קבלת  היחידה כעת היא 
"אפילו  אומר.  הוא  הפעילות",  בכל  מורגש  אכן  זה 
נרות בחג החנוכה או לשיעור תורה  להגיע להדלקת 
שגרתי – כולם מיד רואים את הרכב איתו הגעתי. זה 
גורם לשאלות התעניינות ולהזדמנות מצוינת להסביר 
ולשוחח על בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך 
היא  אבל  בהשקעה,  כרוך  שאכן  דבר  זה  המשיח. 
בכל  משיח  של  הנושא  את  מציף  זה  כי  משתלמת, 

פעילות שנעשה".  

חינוך לתורה מגיל צעיר
הפכים,  שני  בתוכה  מאחדת  התורה 
את  התורה  מכילה  אחד  מצד  לכאורה: 
אחדות  אודות  ביותר,  העמוקים  הענינים 
מבואר  שזה  כפי  במיוחד  וכדומה,  הבורא 
שני  מצד  )חסידות(;  התורה  בפנימיות 
הפרטים  בכל  עצמה  את  מקשרת  התורה 
של חיי היום-יום של האדם, גם הקטנים 

וה"חולין" ביותר.
הדברות,  בעשרת  גם  מודגש  הדבר 
המתחילות עם אנכי ה' אלקיך - האמונה 
באחדות הבורא ית', מבלי הבט על הריבוי 
ההתעמקות  את  הדורש  דבר  בבריאה, 
לא  עם  מסתיימות  והן  ביותר;  הגדולה 
בדחפים  הקשורים  ענינים  וכדומה,  תרצח 

הנמוכים ביותר של האדם.
כשם  שבדיוק  היא,  הדבר  משמעות 
מן  אלו  ענינים  שני  מאחדת  שהתורה 
הקצה אל הקצה, כך גם מאחד אותם יהודי 
ע"י התנתקות  היום-יום שלו - לא  בחיי 
מהעולם, אלא ע"י החדרת קדושה בעולם. 
לכן בני ישראל נקראים גוי אחד בארץ - 
כי הם מחדירים אחדות וקדושה בענינים 

הארציים.
האמור משתקף ובא לביטוי מעשי בחינוך 
- בחינוך ילדים יהודיים החל מגיל צעיר 
ביותר,  המוקדמות  שבשנים  אף  ביותר. 
להעמקה  שייכות  לילדים  אין  עדיין 
זאת  עם  התורה,  של  העמוקים  בענינים 
גם  מפורטות  הוראות  מכילה  התורה 
עבורם, כיצד יש לחנך ילדים בכל הפרטים, 
גם הפשוטים ביותר, וזה נוגע לקיום של כל 
התורה. במיוחד בנוגע לחינוך הבנות, שכל 
אחת מהן צריכה להיות בעתיד עקרת הבית 
של  הן  והמצוות  התורה  בדרך  והמחנכת 
ילדים והן של ילדות - הרי הצורך החיוני 
של הדבר ברור. לכן הנני מקוה שכל אחד 
ואחת יתאמצו לתת את הסיוע הגשמי הרב 
בהזדמנות  רבקה  בית  הספר  לבתי  ביותר 
המסיבה ובמשך כל השנה, וישפיעו גם על 
בתי  של  והרחבה  בהחזקה  לסייע  אחרים 

הספר בית רבקה.
ויצליח  חייב,  ישאר  לא  בודאי  הקב"ה 
הפרטיים  בחייהם  גם  ואחת  אחד  כל  את 
והמשפחתיים בגשמיות וברוחניות. בברכה 

לבשורות טובות בכל האמור,
)אגרות קודש חלק יח עמוד ת - תרגום(

'טנק המבצעים' כובש את פתח תקווה

הרב זלמנוב בפעילות ליד ה'טנק'

הרכב שענה על הצורך הינו 
רכב מסחרי, והרב זלמנוב הגה 

רעיון לעטר אותו בציורים 
של עשרת מבצעי המצוות 

ובתמונה יפה של הרבי 
שליט"א מלך המשיח עם 

ההכרזה 'יחי אדוננו'




