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לעצור יום אחד
כדי להתאחד

כמו אותו מלך המבקש מבניו' :התעכבו בבקשה אצלי עוד יום אחד' כך אומר הקב"ה לעם ישראל
"קשה עלי פרידתכם" ,גלו ביום חג זה את האחדות המוחלטת המובילה לגאולה האמיתית והשלימה
והתחברו לגילויים הנעלים יותר של יום שמיני עצרת.
דווקא כעת ,יש לנו את האפשרות להתעלות לדרגה בה
מתגלה החיבור ב'יום אחד' הכולל ומאחד את עם ישראל
כולו כאיש אחד ,בדוגמת הקרבן
של יום זה בבית המקדש  -פר
אחד כנגד אומה יחידה.

בסיום השבוע של חג הסוכות חוגגים את החג הנקרא
בלשון התורה "שמיני עצרת" ,ככתוב" :ביום השמיני מקרא
קדש יהיה לכם  . .עצרת הוא" ,רש"י מפרש את טעמו של
שם זה" :עצרתי אתכם אצלי,
כמלך שזימן את בניו לסעודה
לכך וכך ימים ,כיון שהגיע
זמנם להפטר (=ללכת) ,אמר:
בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד
יום אחד ,קשה עלי פרידתכם".
שואל על כך הרבי שליט"א
מלך המשיח :מה הועילה
בקשת המלך להתעכבות יום
נוסף? והלא לאחר יום זה יצאו
וילכו להם הבנים .ובנמשל :מה
מוסיף יום חג זה ,המעכב את
מקיפים את כל הסביבה
בני ישראל אצל הקב"ה? והלא
אלפים בשמחת בית השואבה ברחובות שכונת
לאחר מכן יוצאים כולם ושבים
קראון-הייטס בברוקלין ניו-יורק
לבתיהם.
התשובה היא ,שיום זה מגלה
קשר מאחד בין בני ישראל ,קשר נעלה ויחודי שלא הופיע
קודם אפילו במהלך האחדות שנוצרה בחג הסוכות.

בלי שום הבדל
אחד מתוארי ושמות הסוכה היא 'סוכת שלומך' כי היא
משכינה שלום ביצירת איחוד גמור של כל הסוגים בקרב
עם ישראל שראויים הם לשבת יחדיו .אך מתברר שאחרי
כל השבוע בו שהינו בדרגת הגילויים של האורות הרוחניים
ה'מקיפים' בסוכה ,עדיין נשארו חילוקי דרגות בין חלקי
העם השונים .עצם הישיבה במשך שבוע שלם בסוכה ,הרי
היא מעידה על הצורך להתייחס לכל פרט בנפרד ,בפני
עצמו ,בתוך המכלול המאחד.
לכך אומר הקב"ה "קשה עלי פרידתכם" ,אחרי שבוע
ההתעלות וההתאחדות
בסוכה ,עצרו עוד יום
אחד כדי לקלוט בפנימיות
את האורות הגבוהים,

ביום שמחת תורה ,בו האחדות
מתגלית במלא תוקפה ,אנו
פוגשים את הדרגה הנעלית
ביותר ,שאינה יכולה לבוא לידי
ביטוי אפילו בדיבור אלא רק
ב ...ריקוד עם הרגליים .ריקוד
כזה בו שווים כולם ,בלי שום
הבדלים מהקטן שבקטנים ועד
הגדול שבגדולים ,כולם יחדיו
עם ספרי התורה הסגורים -
מה שמעיד גם הוא על שוויון
מוחלט ,כי כשהספר סגור
ועטוף ,לא ניכרים הבדלי הידע וההעמקה בתורה .דווקא
מהמקום הכי בסיסי ובראשיתי שלה התורה מתחברת
ושייכת לכל יהודי ויהודי.

דווקא השנה
בשנה זו ,כאשר מתכונת הריקודים במקומות רבים תהיה
שונה ורבים יאלצו לחוות את ההקפות באופן בלתי שגרתי,
הרי שדווקא כעת זהו הזמן לגלות ביתר שאת את האחדות
המקיפה את כולנו .אל לנו לתת לענינים חיצוניים לפגום
בנקודה הפנימית של כל יהודי .מכל מקום ומקום יעלו
השירה ,השמחה והריקודים ויקיפו את כל הסביבה.
חשוב ביותר לציין את הוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח לנצל את יום החג ,על מנת להביא את השמחה
לכמה שיותר יהודים .בזכות שמחה זו נזכה בוודאי ,לקיום
התפילה "בא יבוא צמח בשמחת תורה" ,ותיכף ומיד ממש,
יימשכו הריקודים של כל עם ישראל יחדיו בבית המקדש
השלישי ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.

חדשות טובות
סוכות של גאולה
בחב"ד מסכמים בהצלחה רבה את פעילות
חג הסוכות שהתקיימה בצל ההגבלות.
במרכז הפעילות השנה ,רבבות בירכו על
ארבעת המינים ,מאות 'סוכות ניידות' נעו
ברחבי העולם ,ו'משאיות השמחה' של
שמחת בית השואבה הרקידו ברחובות
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

לחוות את השמחה
ניתן לצפות בשידורים חוזרים משידורי
שמחת בית השואבה המרכזית מלאת
האנרגיות ברחובות שכונת קראון הייטס.
השידור הועבר מידי ערב במשך למעלה
משבע שעות ברציפות עד לשעה  6בבוקר.
אלפים צפו בשידור החי מידי לילה .לצפיה
חוזרת בערוץ זמן הגאולה ביוטיוב.

התיישבות בארץ ישראל
מרחיבים את גבולות ישובי ארץ ישראל,
כפי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח
שהפתרון הטוב ביותר הוא ישוב מיידי של
כל חלקי ארץ ישראל ,לאחרונה הוקמה
גבעה חדשה סמוך ליישוב איתמר .כל
מי שיכול לסייע  -הן פיזית והן כספית -
לפעילים בשטח העוסקים במרץ בהרחבת
ויישוב הגבעה ,מתבקש ליצור קשר במספר
טלפון .058-621-4600

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

שמחת תורה ,למה דווקא ברגליים?
בשמחת תורה מציינים מידי שנה את סיום התורה מתוך
שמחה וריקודים .בקהילות ישראל עורכים את ההקפות
עם ספרי התורה  -כשהם עטופים וסגורים  -סביב בימת
הקריאה במרכז בית הכנסת בריקוד יחד עם התורה.

סיני" ,תורה ציוה לנו משה" .מן הפסוק הזה מובן,
שכל התורה שאנו למדים היא רק חלק קטן מהתורה
האינסופית שיש בה עומק לפנים מעומק ,והיא ארוכה
מארץ מידה ורחבה מני ים.

על כך מתעוררת השאלה :התורה ניתנה לנו בכדי
שנלמד בה ,נעסוק בה ונבין אותה בשכלנו ,ואם כן,
לכאורה היה מתאים יותר לציין את שמחת סיום התורה
בעיון מעמיק בתורה ובהוספה מיוחדת בלימוד והבנה –
בכמות ובאיכות – וההבנה זו הייתה גם גורמת לשמחה.

וצריך להבין ,הלא הסדר בלימוד התורה צריך להיות
מן הקל אל הכבד ,ואם כן היה צריך לכל לראש להתחיל
ללמוד עם ילד קטן את הדברים הכי פשוטים ,מדוע
מתחילים ללמוד איתו מיד נושא כה עמוק – שכל
התורה שאנו למדים היא חלק קטן מהתורה שניתנה
למשה רבינו?

לכן מקשרים את הריקוד
בשמחת תורה דווקא סביב
לבימה שעליה קוראים
בתורה ,כדי לקשר את
האמונה הפשוטה ללימוד
והבנת התורה

מדוע אם כן הנהיגו שאת שמחת תורה מציינים דווקא
בריקוד פשוט עם הרגליים ,כשספר התורה סגור ועטוף
מבלי שתהיה אפשרות בכלל לעיין בו?

תורה כמו שהיא
והביאור :נקודת התורה לאמיתתה אינה חכמה מיוחדת
או שכל נפלא ,עיקר התורה היא הקדושה שלה ,שהיא
ניתנה מאת הקב"ה לבני ישראל ,ובאמצעותה יכול כל
יהודי להתחבר אל הקב"ה .בכדי להחדיר את התורה אל
תוך היהודי נדרש ממנו גם להבין וללמוד את התורה,
אבל התורה כשלעצמה גבוהה וקדושה הרבה יותר
מכך .מבחינה זו ,התורה שייכת באופן שווה לכל יהודי
– בין אם הוא תלמיד חכם גדול או יהודי פשוט – כי
התורה ניתנה לכל יהודי ,מבלי הבחנה ברמת ההבנה
שלו בתורה.

כתוצאה מההבנה של התורה ,אלא מעצם העובדה שעל
ידי התורה מתחבר כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא.

טיפה מן הים
לפי זה יובן עניין נוסף :הדבר הראשון בתורה שמלמדים
ילד יהודי זה את הפסוק "תורה ציוה לנו משה מורשה
קהילת יעקב" .הפסוק אומר שכל התורה כולה – גם
חידושי התורה שנכתבים על ידי תלמידי חכמים במהלך
הדורות ,ואפילו סודות התורה שיתגלו בקרוב ממש על
ידי המלך המשיח – הכל ניתן כבר למשה רבינו בהר

זו הסיבה שמציינים את השמחה של סיום והתחלת
התורה מחדש דווקא עם ספר התורה הסגור ,כך מבטאים
את המעלה העצמית של התורה כשלעצמה כפי שהיא
למעלה מהבנה או השגה כלשהי ,כי השמחה היא לא

ניצוצות של גאולה
ביום השמיני עצרת תהיה לכ ם

(במדבר כט ,לה)

(משיחת שמחת תורה תשמ"ט)

לבנימין אמר  . .חופף עליו כל היום

 (ברכה לג ,יב)

עצם העובדה שישראל רוחשים מורא וכבוד למקום בית
המקדש ,אפילו כיום בעת החורבן ,סימן גאולה הוא,
שהשכינה עתירה לחזור ולשרות על המקום הזה .משל
למלך גדול שנטש את ארמונו ,אשר אם יש עוד בדעתו
לשוב אליו ,עדיין יש לו בעיניו אותה החשיבות כמקודם.

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

		
לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

אך לפי הסבר זה מובן שהעיקר בתורה היא לא הבנה
והשגה אלא הקדושה שלה והידיעה שבאמצעותה
מתחברים לקדוש ברוך הוא ,וזהו היסוד שאיתו צריך
להתחיל ללמוד תורה עם ילד יהודי מיד כשמתחיל
ללמוד תורה.
בנוסף ליסוד זה של האמונה והידיעה שעיקר התורה
היא הקדושה שלה ,הנה בכדי להחדיר בפנימיות את
ההתקשרות לקדוש ברוך הוא יש גם צורך ללמוד,
להשיג ולהבין את התורה .ולכן מקשרים את הריקוד
בשמחת תורה דווקא סביב לבימה שעליה קוראים
בתורה ,כדי לקשר את האמונה הפשוטה ללימוד והבנת
התורה.
וכך מחדירים פנימה שאין שום מציאות מלבד הקב"ה,
כפי שיתגלה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומייד
ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק ד' עמוד )1165

דבר מלך

הרב מנחם כהן

היום טוב של שמחת תורה (נוסף על שמיני עצרת) הוא
– בחוץ לארץ ,יום טוב שני של גלויות .ומכיוון שכך נהגו
בני ישראל במשך ריבוי דורות ,יש מקום לומר שימשיכו
לנהוג כן גם לאחר שיתחדש קידוש החדשים על פי הראיה,
כשיקויים הייעוד "ואשיבה שופטייך כבראשונה".


היסוד  -קדושת התורה

לפיכך אמרה תורה "לבנימין אמר"  -על אודות בית המקדש
שהוקם על חלקו של בנימין אמר" :ידיד ה' ישכון לבטח
עליו"  -ברור שהשכינה עור תחזור ותשרה בבית המקדש,
והראיה לכך מזה ש"חופף עליו כל היום" – שתמיד ,אפילו
בעת הגלות ,חופפת השכינה על המקום הזה ,ועיני כל
ישראל נשואות לשם בתפילתם ,ואין לך ראיה ברורה מזו
שכבוד ה' עתיד לחזור ולשרות על המקום הזה כבתחילה.


(שיחות קודש תשנ"ב)

מורשה קהילת יעק ב

(ברכה לג ,ד)

החינוך של תינוקות של בית רבן צריך להיות באופן
שהתינוקות נעשים חדורים לגמרי תוך תוכם עם הענין
והנקודה של "משיח" ,כך ,שכאשר רק נותנים מבט על ילד
יהודי ,מה רואים? – את משיח!


ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:38
18:49

17:53
18:51

17:44
18:50

17:56
18:52

הפטרה :ויהי ככלות שלמה  -ולישראל עמו (מלכים-א ח ,נד  -סו)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

על ידי ההוספה בהשמחה של שמחת
תורה (שלמעלה מהשמחה של חג
הסוכות שגם הם "זמן שמחתנו") ביתר
שאת וביתר עוז [כולל ובמיוחד על ידי
זה שהולכים לכמה וכמה בתי כנסיות
כדי להוסיף בשמחתם של היהודים
שנמצאים שם]  -כיון ששמחה פורצת
גדר ,הרי ,על ידי ההוספה בשמחה
פורצים את גדרי הגלות ,ופורצים את
כל הגדרים וההגבלות שמעכבים את
הגאולה ,וזוכים ל"אלה תולדות פרץ"
 . .בגאולה האמיתית והשלימה על ידי
משיח צדקנו.
(שיחת שמחת תורה ה'תשנ"ב  -מוגה)

(משיחת שמחת תורה תשנ"ב)

18:06
19:03

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

שמחה פורצת את הגלות

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
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 אימיילshageulacom@gmail.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 באימיילsubscribers.sg@gmail.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

הראש והממשלה

משיח פרידמן

קורונה של ניסים

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

הכח המניע של
השלוחים בעולם

חלק אחרון מסיפור פגישותיו של
מר יוסף צ'חנובר ,מבכירי מערכת
הביטחון הישראלית  -עם הרבי מלך
המשיח שליט"א

מר צ'חנובר מספר על יום כיפור שחווה במחיצת הרבי שליט"א מלך
המשיח" :מי שלא ראה את יום כיפור ב ,770-לא ראה יום כיפור
מימיו .קודם כול איך יום כיפור מתחיל? האולם למטה מלא ,אי
אפשר להכניס לשם סיכה .והנה מתחוללת מעין קריעת ים סוף.
מתפנה פתאום שטח .מתפנה מעבר מהדלת עד המקום המיוחד על
גבי הבימה .ואז לאחרי כניסתו המלכותית לבית הכנסת כל הקהל
מתפרץ בשירה עד שהקירות רועדים – "אבינו מלכנו ,אין לנו מלך
אלא אתה" ,בניגון הידוע .זה דבר שלא ייאמן .כך נראית הכניסה
לחג".
צ'חנובר מוסיף על חויה מיוחדת באחת השנים ,כאשר הוא ישב על
כסא ליד הבימה .לפני ברכת כהנים ,הרבי שליט"א מלך המשיח ירד
מהבמה כדי לתת לכהנים לעלות על הבמה" .לא נדחפתי ,נעמדתי
מאחור" ,כך הוא מתאר .והנה לפני ברכת כהנים הרבי שליט"א מלך
המשיח מחפש אותו בתוך הקהל והתפילה עצרה עד שהבחין בכך
ר' שלמה מיידנצ'יק שישב בשורה השנייה או השלישית .הוא חיפש
אותי וסימן לרבי שליט"א מלך המשיח שהוא עומד מאחור.
"ואז – אינני יודע איך – בבת אחת תפסו אותי ,ואינני קטן כל כך...
והטיסו אותי לקדמת הבמה .ואני כבר עומד ,ואז הרבי שליט"א מלך
המשיח מחייך אליי ואומר להם – עכשיו אתם יכולים להמשיך.
בקשר לפעילות חב"ד בארץ ובעולם ,ברצוני לומר לכם כך :מאחורי
המילה הפשוטה 'ופרצת' יש הרבה מחשבה והרבה אידאולוגיה .אני
דיברתי עם הרבי שליט"א מלך המשיח כמי שמעריץ אותו ומעריך
אותו ,זה איש מיוחד ,והאידאולוגיה שלו מיוחדת .האם שאלתם את
עצמכם פעם אחת ,איך קרה שחב"ד נמצאת בכל העולם ,בכל מקום
שאני מגיע ,במקומות הכי נידחים ,היא גדולה ומורגשת כל כך?
(לא אתחיל לספר לכם על המצב ברוסיה ,שהוא בעצמו טיפל בענין
בסודי סודות בתקופתו של סטאלין ולאחריה .הייתי קשור לזה .לא
הייתי בתוך רוסיה ,אבל ידידי אלי ויזל נסע לרוסיה)...
ובכן ,האם שאלתם את עצמכם איך קרה שחסידי חב"ד ,שבסך
הכל מנתה ציבור לא גדול יחסית ,הפכה לאחת מחצרות החסידות
הגדולות בעולם? עם שליחויות בכל העולם?
דעו לכם שהכל בזכות אדם אחד ,בעל אידאולוגיה ברורה ומחשבה
ברורה  -הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א ראה ותכנן את
עשרת המבצעים – הכל היה מתוכנן ,במחשבה עמוקה מאחורי זה,
במחשבה להכניס דרך הדלת ,דרך החלון ,את היהדות לתוך הבית,
לבתים שלא היה בהם שמץ של יהדות .הכול הוא ידע ,הבין ותכנן
וב"ה הצליח ומצליח בזה  -עד לגאולה האמיתית והשלימה.

.

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

ג' פרקים ליום
הל' איסורי ביאה .פרק טו-יז.
פרק יח-כ.
פרק כא-כב .הל' מאכלות אסורות  ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

הרב שמעון יהודה פיזם מצפת עיר הקודש,
הוא אברך חסידי ,מלא במרץ ושמחה,
שמוכר לרבים מחסידי חב"ד בזכות
פעולותיו הברוכות .לא מזמן ,מספר ימים
לפני ראש השנה האחרון ,הוא החל לחוש
שלא בטוב .בקרב המשפחה עלה החשש
שהוא נדבק בנגיף הקורונה .כבר באותו
ערב פנה הרב פיזם לעשות בדיקה .למחרת
הגיעה התשובה שממנה חששו :חיובי לנגיף.
בני משפחתו התיישבו מיד לדווח לרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ולבקש
את ברכתו הקדושה באמצעות ה'אגרות
קודש' ,התשובה הכילה הוראה להיוועץ
ברופא מומחה ולעשות כהוראתו והוא יהיה
השליח להביא את הרפואה מהקב"ה ובנוסף
גם  -לבדוק את התפילין באם לא נבדקו
בשנים-עשר החודשים האחרונים.
משפחת פיזם פנו מיד להתייעץ עם פרופסור
אליהו סורקין ,חסיד חב"ד שמנהל בהצלחה
רבה את מחלקת טיפול נמרץ בבתי הרפואה
'איכילוב' בתל אביב ו'מעייני הישועה' בבני
ברק .פרופסור סורקין הנחה אותם אודות
הטיפול הנחוץ וביקש לעדכן אותו על כל
התפתחות במצב .הרב פיזם נשאר בביתו
והחל בטיפול שהמליץ הרופא אך המצב
הלך והחמיר .בערב ראש השנה נשימתו
נעשתה כבדה .למחרת ראש השנה ,ביום
שני ג' תשרי ,הוא פונה באמבולנס עם סיוע
נשימתי לבית הרפואה מעייני הישועה.
כזכור ,במכתבו הזכיר הרבי שליט"א מלך
המשיח לבדוק את התפילין באם לא
נבדקו בשניים-עשר החודשים האחרונים.
אך מאחר שהתפילין של הרב פיזם נבדקו
בחודש אייר האחרון הוא הניח שהוראה
זו לא מכוונת אליו .אולם רב קהילת חב"ד
בצפת ,הרב מרדכי ביסטריצקי ,התקשר
אליו במיוחד והדגיש שמרגיש שמוכרחים
לבדוק את התפילין ביסודיות .פעמים רבות
מקשר הרבי שליט"א מלך המשיח בין מצב
הבריאות לבין מצב התפילין של בני הבית.
שלושה ימים אחר כך ,ביום חמישי ו' תשרי,
הצליח הרב ביסטריצקי לארגן אישור כניסה
ולשלוח מצפת את ר' חיים זיס ,סופר סת"ם
שמתמחה בבדיקת תפילין ,שהגיע לבני ברק
במיוחד כדי לבדוק את התפילין של הרב
פיזם .הבדיקה גילתה מספר בעיות בפרשיות
ובבתים .בתפילין רש"י היו אותיות שנשברו.
הסופר המומחה תיקן במקום את התפילין.
והנה זה פלא :לאחר בדיקת התפילין ,הבחין
הרב פיזם שלמרות שהסיר את מסכת החמצן
מהפנים ,מכשיר הסטורציה שבודקת את

כ"א-כ"ז תשרי
פרק אחד ליום
הל' ברכות פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.

הרב שמעון יהודה פיזם

בערב ראש השנה
נשימתו נעשתה
כבדה .למחרת ראש
השנה ,ביום שני ג'
תשרי ,הוא פונה
באמבולנס עם סיוע
נשימתי לבית הרפואה
מעייני הישועה
רמת החמצן בדם ,נשאר יציב על על מקומו
ולא מראה על נפילה ברמת החמצן בדם!
פלאי פלאים!
מיד עם בדיקת ותיקון התפילין החלה הטבה
משמעותית בנשימה! מידי כמה שעות ראו
הטבה ברורה ,מן הקצה אל הקצה!
בעת הנסיעה לבית הרפואה ,כתב עבורו
אחיו לרבי שליט"א מלך המשיח וביקש את
ברכתו ,התשובה התקבלה באגרות קודש
כרך ד עמוד קפט .ותוכנה :עליו לתקוע
מחשבתו בכך שבורא עולם מנהיג את כל
הנבראים בעולם ,וממילא צריך לדעת שהוא
מנהל כל פרט בבריאה בצורה הטובה ביותר,
ובוודאי הכל יסתדר לטובה .בסיום מכתבו
איחל הרבי שליט"א מלך המשיח שבקרוב
יוכל לבשר בשורות טובות מהטבת מצב
בריאותו .הרב פיזם שאב ממכתב זה המון
עידוד ותקווה.
כשהגיע לאשפוז הבהיר לו פרופסור סורקין
שבדרך הטבע מצבו מאוד מורכב ,אולם,
הוא הוסיף ,ש"מכיון שאתה קשור לרבי
שליט"א מלך המשיח אני בטוח שהוא יציל
אותך" ...ואכן ,תשעה ימים בלבד לאחר מכן
הוא יצא מבית הרפואה כשהוא חש בטוב.

.

ידעו כל אחד ואחת שיש נביא בישראל.
וכשפועלים על פי הוראותיו הקדושות זוכים
לראות ברכת ה' בכל הפרטים באופן גלוי.
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חובת המחאה!
אין להתפלא על יהודי המחוה דעה על מה שצריך להיות
בארץ ישראל  . .לא זו בלבד שהוא זכאי לחוות דעה,
אלא ,אדרבה ,אם הוא שותק הרי הוא נושא באחריות על
כל הדברים הנעשים שם וידועים לו מבלי שיגיב עליהם.


(פורים תש"ל  -מוגה)

• לזכות התינוק חיים בן ר' מנחם מענדל ודבורה לאה שיחיו קדוש לרגל כניסתו לבריתו של אברהם אבינו ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

הלב הפועם של ירושלים
ישיבת "המלך המשיח" לבעלי תשובה ,הנמצאת בלבה
הפועם של מרכז ירושלים עיר הקודש ,כבר נעשתה
לשם דבר בקרב בעלי העסקים במדרחוב בן יהודה,
הגובל בציר יפו-קינג ג'ורג' המרכזי ,כמו גם אצל
התיירים הרבים הפוקדים את המקום.
הישיבה הוקמה לפני יותר מעשור ע"י שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח הרב דורון אורן מ"מרכז משיח
וגאולה  -חב"ד" הידועה במיזמיה המקוריים כמו
"מעמד קידוש לבנה המרכזי" ,ו"מבצע חלוקת התניא"
וסיומו מידי יום ,בו כל משתתף לומד את חלקו האישי.
מיקומה היחודי בסמטת יעב"ץ השקטה ומעוררת
ההשראה ,מעניקה הזדמנויות פז לבעלי תשובה
ומקורבי חב"ד .הזדמנויות לשילוב שליחות ו"מבצעים"
ייחודיים לצד זמן איכות ללימוד תורני מעמיק ותוכניות
לימוד אישיות.

ציוני דרך מיוחדים
בגל הראשון של וירוס הקורונה ,הייתה הישיבה
ליחידה באזור כולו שהמשיכה לפעול לפי כל כללי
משרד הבריאות .למשך זמן הקיץ ,הגיעה תגבורת של
"תלמידים-שלוחים" ,מישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש
צפת ,שהביאו עמם רוח גבית בכל ענפי הפעילות.
בתאריכים מרכזיים בלוח השנה החב"די ,ממלאת
את הישיבה אווירה מרוממת והמועד מצוין בתכנית
ופעילות מיוחדת .בחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז השנה,
קיבלה הישיבה תנופה אדירה בהתוועדות המרכזית
בהיכל הישיבה בהשתתפות עשרות מכל רחבי ירושלים.
כבקשתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,התקיימו החל
מראש חודש מנחם אב ועד לחמשה עשר באב ,מעמדי
"סיום מסכת" בחצר הישיבה .הם נערכו על ידי אחד

עצה והדרכה

מרכז משיח וגאולה  -חב"ד

שמחת בית השואבה בשנה שעברה

בגל הראשון של וירוס
הקורונה ,הייתה הישיבה
ליחידה באזור כולו
שהמשיכה לפעול
במתכונת הקפסולה
הייעודית ,לפי כל כללי
משרד הבריאות
מתלמידי הישיבה או רבניה ,בהשתתפותם הערה של
בעלי העסקים ומתפללי בתי הכנסת הרבים באזור.

גם בציבור החרדי
לא רק בקרב הציבור הכללי .פעילות הישיבה אף מקיפה
גם את השכונות החרדיות בירושלים ,בשיעורי תורה
ובהפצת עלוני השקפת החסידות ,בראי זמן הגאולה
וימות המשיח ,בסגנון ובאווירה מותאמת.
אחת הפעולות הבולטות שנערכו במהלך הקיץ היא

כל זאת לצד הפעילות השוטפת :מיזם לימוד המשניות
לבעלי העסקים ומבצע תפילין רחב היקף במיקומים
אסטרטגיים בכל רחבי מרכז העיר .במקביל מופעל
פרויקט "ירושלים של מעלה" שמנגיש את אווירת אלול
חודש הרחמים ,בסיורי סליחות ייחודיים לקבוצות בעיר
העתיקה ובמעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי,
הנמצא במרחק הליכה מהישיבה.
גם בשבתות וחגי ישראל ישנה פעילות ענפה ,כמו מבצע
"מסיבות שבת" עם מאות ילדים ,מבצעי חנוכה וקריאות
המגילה בפורים ועוד .רגעי שיא הם חגיגות "שמחת בית
השואבה" בעיצומם של ימי חול המועד סוכות ,ברחובה
של עיר ,בהשתתפות אלפים הרוקדים עד אור הבוקר.
אחת מסמליה של הישיבה היא "התוועדות ליל שישי"
השבועית ,כשבכל שבוע מגיעים רבנים ומשפיעים
מרתקים להתוועדות חיה אל תוך הלילה ,המושכת
אליה צעירים רבים מכל הארץ .אפקט ההשפעה האדיר
מתבטא בחיזוק ענייני תורה ומצוות חדורים בשליחות
היחידה לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

.

כעת פותחת הישיבה את ההרשמה לשנת הלימודים
הקרובה ,בהובלת צוות צעיר ורענן ,עם דגש על תנאים
מצוינים ויחס אישי וחם .לפרטים058-5611770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

גבריאל נושא חן
ר' גבריאל ,נמנה על בעלי הבתים החשובים בוויטבסק ,אך
עשרים וחמש שנים כבר עברו מאז החתונה ולא היו להם
ילדים .אז ,בעקבות רדיפות שונות שסבל ,הוא איבד את
רכושו .היה לו צער רב בשל כך שהזדמן ענין של פדיון
שבוים אצל אדמו"ר הזקן ,ור' גבריאל לא יכל להשתתף בזה
בסכום שהושת עליו .כאשר נודע כל זה לזוגתו ,היא מכרה
את הפנינים והתכשיטים שלה וקיבלה את הסכום הדרוש;
היא קרצפה את המטבעות עד שהם הבריקו ,ובתפילה
שגם מזלם יאיר ארזה את המטבעות ונתנה אותם לבעלה
שיעבירם לאדמו"ר הזקן.
עם הכנסו לאדמו"ר הזקן ,הניח ר' גבריאל את הצרור על
השולחן ולפי הוראת הרבי התיר אותו .המטבעות האירו

נא לשמור על קדושת הגליון

התוועדות מיוחדת שהתקיימה לרגל כ' מנחם-אב ,יום
הילולת אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח  -רבי לוי
יצחק .שהתקיימה  -בשיתוף ארגון "יפוצו מעיינותיך"
 בבית הכנסת הגדול "זכרון משה" השוקק חיי תפילהותורה סביב השעון .זקני ירושלים אף התבטאו כי
מעולם לא זכורה להם התוועדות חסידית חב"דית
במקום .מעגלי "חברותא" טלפוניים ושיעורי חסידות
חדשים נוצרו בעקבות התוועדות מיוחדת זו.

וברקו באופן יוצא מהכלל .אדמו"ר הזקן שקע בהרהורים
ואמר :ספר לי מנין לך מטבעות אלו .ר' גבריאל נאלץ לספר
אודות מצבו וכיצד זוגתו השיגה את הכסף.
אדמו"ר הזקן נשען על ידיו בדבקות זמן רב ,אחר כך
הגביה את ראשו ובירך אותו ואת זוגתו בילדים ,אריכות
ימים ,עושר ,ונשיאות חן מיוחדת .ברכת הרבי התקיימה
בשלימות .ר' גבריאל נושא חן נעשה עשיר ,נולדו להם בנים
ובנות ,והוא נפטר בגיל  ;110זוגתו חיה שנתיים יותר ממנו.

קדמי ביטוחים
הכי ביטוח שבעולם

כשנותנים צדקה במסירות נפש ובשמחה ,מקבלות
המטבעות ערך ואור אחר לגמרי ,וזה מאיר את החיים
בעולם הזה ובעולם הבא.
(תרגום מאגרות קודש כרך כב עמוד תמה)
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