שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת חיי-שרה
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סדר עולמי חדש:
נשיא בבחירה ישירה

עלינו להציב לנגד עינינו את הכרזתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כי כבר סיימו את עבודת השליחות
וכעת תפקידו של כל אחד ואחת היא להכין את סביבתו לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש
סאגת הבחירות בארה"ב טרם שככה ,בעוד כלי התקשורת
הכריזו על נצחונו של מועמד אחד הרי שהשני מיהר
להציג הוכחות לזיופים ומרמה ולפנות לבית המשפט על
מנת להכריז על שינוי התוצאות.
העולם כולו עומד נבוך :האם
כך אמורה להיראות המעצמה
הדמוקרטית הגדולה בתבל?

הבורא" :ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים" (ישעיהו ב'
ד') ,מה שיוביל להתממשותו של המשך הפסוק" :וכתתו
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי
חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".
ההנהגה החדשה ,המיוסדת כל
כולה ,על דברי הבורא בתורתו,
תוביל סוף סוף את העולם
לתיקונו ,כאשר כל עם ואומה
ידעו את תפקידם האמיתי
ובמיוחד בקיום מצוות הקב"ה
ובמימוש רצונו.

במשך מאות שנים ,בטוחים
היו מליונים בצדקת הדרך
הדמוקרטית .ואכן ,אין ספק
ששלב מכריע זה מצביע על
התקדמותו של העולם החופשי
 לעומת שנות דיכוי וממשליםאפלים  -ומציע חלופה טובה
התהליך לקראת סדר עולמי
אך
בהרבה מאלו שקדמו לה.
חדש זה ,כבר החל .לפני
ואל
האם הגענו אל המנוחה
מקבלים פני משיח בשבת חברון
כשבעים שנה ,עם עלייתו של
הנחלה? האם העתיד ימשיך
המגזרים.
כל
את
כובשת
הגאולה
בשורת
הרבי שליט"א מלך המשיח
להשען על יסודות אלו הקיימים
במוצאי שבת חיי שרה ,חברון אשתקד
לנשיאות ,החלה המהפכה
כיום? הבחירות האחרונות
להגיע לכל קצווי תבל ,באופן
בארצות הברית ,מצביעות על
חסר תקדים היסטורי .שלוחיו הנאמנים יצאו לכבוש את
סדקים הולכים ומתרחבים הנפערים בחומת שיטת הממשל
מדינות העולם כולו ,מנהיגי המדינות למדו להכיר את
הבולטת בעולם .בקרוב תפציע שיטה חדשה שתפתור,
מציאות הבורא ,בהשפעתו בקיום שבע מצוות בני נח,
אחת ולתמיד ,את כל הבעיות השלטוניות.
ובמקביל פעלו השלוחים ביצירת המהפיכה היהודית שלא
היתה כדוגמתה.

סיימו את העבודה

הנהגה חדשה

לפני אלפי שנים ,הצביעו נביאי ישראל על עולם מתוקן,
שיונהג בידי נשיא אחד לכל העמים ,מנהיג שיביא לסדר
עולמי חדש" :והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר
ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו".
הרבי שליט"א מלך המשיח מתאר את התקופה החדשה
שבפתח :וכחלק מעתיד מזהיר זה ומגאולה זו ,יהיה "נשיא
זה מלך ,לא נשיא שבט  -אלא שאין על גביו אלא ה' אלקיו".
ההנהגה החדשה של מלך המשיח ,תביא בכנפיה שלום בין
כל העמים ,מאחר וכולם
יכפיפו את עצמם מרצונם
למרותו של מי שנבחר
בבחירה ישירה מאת

בשיחתו הק' שנאמרה בכינוס השלוחים ה'תשנ"ב ,מגלה
הרבי שליט"א מלך המשיח "שכבר סיימו את עבודת
השליחות"" :ומזה מובן ,שהדבר היחיד שנשאר עכשיו
בעבודת השליחות ,הוא :לקבל פני משיח צדקנו בפועל
ממש" ,ומיד מציב את היעד האחרון בעבודת השלוחים
להכין את הסביבה לקבלת פני משיח צדקנו על ידי הסברת
עניני גאולה ומשיח ובמיוחד על ידי לימוד ענינים אלו.
עבודה נעלית זו שייכת לכל אחד ואחת ,וכלשונו" :והיות
שזוהי העבודה בזמן הזה ,הרי מובן שזה שייך לכל אחד
ואחת מישראל ,ללא יוצא מן הכלל" ,עבודה שבוודאי
מביאה את התוצאה  -התגלותו של הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש!

חדשות טובות
כינוס השלוחים העולמי
כמידי שנה ,נערכים ל"כינוס השלוחים
העולמי" בו מתאספים אלפי שלוחי חב"ד
מרחבי העולם לבית מדרשו של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א 770 -
בית משיח  -להתחזק ולהתעורר .השנה
עקב המצב ,תתקיימנה תוכניות הכינוס,
ההרצאות ,הסדנאות ,השיעורים והפאנלים
באופן ווירטואלי' ,רגע השיא'  -פתיחתו
של הכינוס ,יהיו כרגיל ב 770-בהתוועדות
הקודש של הרבי שליט"א מלך המשיח ביום
השבת בשעה .13:30

מתחברים לכינוס
כינוס מיוחד בארץ הקודש ,יחבר את שלוחי
הרבי שליט"א מלך המשיח שעקב המצב
ישארו בארץ  -אל הכינוס העולמי ב770
בית משיח .התכנית המושקעת תתקיים
במרחב מתאים תוך שמירת כללי הבריאות.
במרכזה יעסקו השלוחים בנקודה המרכזית:
קבלת פני משיח צדקנו  -בשמחה וטוב לבב.
פרטים והרשמה לכינוס.052-8572770 :

שיחת הגאולה ברוסית
שיחת הגאולה מרחיבה את ההיצע ופונה
לצבור מאות אלפי דוברי השפה הרוסית
בארץ הקודש ובעולם בגליון מותאם בשפה
זו .הזדרזו להזמין גם לאזורכם ולהפיץ את
בשורת הגאולה .טלפון.053-489-5082 :

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

מלכות דוד  -הרבה יותר מתפקיד
והוא היה בנוסף למהותם האישית.

ההפטרה אותה נקרא השבת ,עוסקת בסיפור
השתלשלות האירועים שבעקבותם נשבע דוד המלך
לבת שבע ששלמה בנה ימלוך אחריו :אדוניהו ,הבן
הרביעי מבניו של דוד ,החל להתנשאות בניסיון לרשת
את כס המלוכה תוך שהוא לוקח עימו את אביתר הכהן
ויואב בן צרויה שר הצבא .כאשר שומע זאת נתן הנביא
הוא דואג – יחד עם בת שבע – ליידע את דוד המלך.
לאחר שדוד שומע זאת ,הוא מצהיר בפני בת שבע
ונשבע ששלמה בנה הוא זה שירש את ההנהגה ויהיה
מלך בבוא העת.

ומכיוון שאצל מלכי בית דוד יש טבע מלכותי הטבוע
בנפשם ,מובן שעוד בחיי המלך יש גם אצל הבן את
עניין המלוכה ,כי הוא מקבל את התכונות המלכותיות
מיד כשנולד.
לעומת זאת ,אצל שאר המלכים ,הרי כל זמן שהאב חי,
אין אצל הבן שום גדר של מלך ,ורק לאחר מותו של
המלך ,הבן מקבל את התפקיד בירושה.

הסיבה שרק למלכי בית דוד
שמורה ההבטחה האלוקית
על נצחיות המלוכה היא
כי הם לא משמשים רק
בתפקיד המלך אלא הם
מלכים בעצם מהותם

שני מלכים בכתר אחד?!
בהמשך הפסוקים מתואר כיצד דוד מצווה לקחת את
שלמה ולהרכיבו על הפרדה המלכותית ,למשוח אותו
למלך ולהכריז "יחי המלך שלמה".
סיפור ההפטרה תמוה ביותר :כיצד ייתכן ששלמה
הוכתר למלך עוד בחיי אביו ,והרי אי אפשר ששני
מלכים ישמשו בכתר אחד?
והגם שבמהלך ההיסטוריה קרה כמה פעמים שהבן
הוכתר למלך בחיי אביו ,אבל הרי במקרים אלו המלכות
עברה מהאב אל הבן ומלכותו של האב התבטלה (בגלל
שהוא לא יכל להמשיך לתפקד כראוי ,בגלל חולי
וכדומה) ,אבל בסיפור ההפטרה ,דוד המלך המשיך
למלוך גם אחרי ששלמה נמשח למלך.

של התנשאות ומלוכה – וזה נמצא ושייך אך ורק אצל
מלכי בית דוד .וכדברי הרמב"ם "כיוון שנמשח דוד זכה
בכתר מלכות ,והרי המלכות לו ולבניו עד עולם".

מלך :תפקיד או מהות?
זו הסיבה שרק למלכי בית דוד שמורה ההבטחה
האלוקית על נצחיות המלוכה כי מלכי בית דוד לא
משמשים רק בתפקיד המלך (דבר שיכול להפסיק לאחר
דור או שתיים) אלא הם מלכים בעצם מהותם .לעומתם,
שאר מלכי ישראל שימשו רק בתפקיד ה"טכני" של מלך,

הדבר יובן על פי ההבדל שבין מלכי בית דוד לשאר
מלכי ישראל:
תפקיד המלך כולל שני עניינים :יש את התפקיד להנהיג
בפועל את המדינה; ויש טבע פנימי הטבוע אצל המלך

ניצוצות של גאולה
למה קנה אברהם כל כך ביוקר את מערת המכפלה? כי
כפי שמובא במדרש ,במקום מערת המכפלה יהא תחיית
המתים תחלה.
(יד יוסף)

(חיי שרה כד ,א)

אמרו חז"ל שלא היה לו יצר הרע ,וגם כן אמרו שהטעימו
מעין עולם הבא .ואפשר לומר ,ששניהם כוונה אחת ,כי
לעתיד כל הרשעה כעשן תכלה ,ותתקיים הבטחת הכתוב
"והסירותי לב האבן" ,ותרומם האמת ותתרבה ההשגה,
וכולם מקטנים ועד גדולים יהיו יודעים את ה' ידיעה
גדולה ,ואז תהיה עבודת ה' עבודה תמה בלי שום מניעה.

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

כעת יובן כיצד דוד המלך ציווה להמליך את שלמה בנו
עוד בחייו ,כי המלוכה הייתה כבר נמצאת אצל שלמה
מהרגע שנולד .אבל עם זאת ,שטבע המלכות היה
טבוע בנפשו של שלמה המלך ,עדיין היה זה רק ברמה
התיאורטית ולא היה מוכרח שהוא זה שימלוך בפועל.
אך כאשר דוד בחר בשלמה וציווה למשוח אותו למלך,
הוא החיל עליו את המלכות בפועל ממש.
ואין זה בסתירה עם הכלל ש"אין שני מלכים משמשים
בכתר אחד" ,כי הכלל הזה מדבר על תפקיד ההנהגה
של המלך שהיה ונשאר אך ורק אצל דוד המלך ,אבל
המהות והטבע של המלך היה גם אצל שלמה ,עוד בחיי
אביו ,כי כבר מלידתו "זכה בכתר מלכות".
ויהי רצון שבקרוב תבוא הגאולה האמיתית והשלימה
ע"י משיח צדקנו ,שהוא משלים את הנצחיות של מלכות
בית דוד – תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק ל עמוד )97

דבר מלך

הרב מנחם כהן

וישקול אברהם לעפרון את הכסף  . .ארבע
מאות שקל כסף (חיי שרה כג ,טז)

וה' ברך את אברהם בכל

נולד מלך

וכן היה עתה אצל אברהם ,ברך בכל ,שלא היה לו יצר
הרע ,וזהו הטעימו מעין עולם הבא.
(מקרי דרדקי)

כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ,ולקחת אשה
לבני ליצחק (חיי שרה כד ,ד)
אם הזיווג של יצחק לרבקה הוא בפשטות יסוד עם ישראל,
הרי בפנימיותו ובתכליתו הכוונה לגאולה ולתחיית
המתים ,כמו שפירשו בזוהר הקדוש .ולכן 'יפה שיחתן של
עבדי אבות' ,שהרי בשיחתן נרמזו עתידות ונסתרות ,יותר
'מתורתן של בנים' ,שלא הוצרך לרמז בהם דברים אלו,
מאחר שהכל רואים שהם תורה מפורשת .ומכללם שמענו
עד היכן הדברים מגיעים ,ועד כמה עמקו רזי התורה ,ועל
זה ביקש דוד "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:05
17:19

16:19
17:20

16:09
17:18

16:23
17:22

16:21
17:21

הפטרה" :והמלך דוד" " -יחי אדוני המלך דוד לעולם" (מלכים-א א ,א  -לא)
מברכים החודש כסלו  -המולד :יום א ,שעה  7 ,4דקות וחלק  .1ראש חודש ביום שלישי.

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

החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון
בעבודת השליחות – לקבל פני משיח
צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה . .
וכפי שכבר דובר פעמים רבות  . .שעל
פי הודעת חז"ל שכבר "כלו כל הקיצין",
וההודעה של כבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר נשיא דורנו ,שכבר עשו תשובה
גם כן ,עד שכבר סיימו את כל עניני
העבודה (אפילו "לצחצח את הכפתורים"),
ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו
 הרי העבודה והשליחות עכשיו היא:להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח
צדקנו בפועל ממש!
(שיחת שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב  -מוגה)

(באר משה)

ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

העבודה והשליחות עכשיו

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

הראש והממשלה

משיח פרידמן

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

פרק חדש ב"רגשו
גויים ולאומים"

בעקבות המאורעות האחרונים
בארצות הברית  -מובא בזה קטע
משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח
בהתוועדות י' שבט תשל"ו

"מכיון שרואים שנעשה רעש מ"רגשו גויים ולאומים יהגו" .ואף-על-
פי שיודעים שזהו "ריק" ובהלה ,ו"עוצו עצה ותופר ,דברו דבר ולא
יקום" מכיון ש"עמנו א-ל" ,אף-על-פי-כן ,מכיון שהתווסף ב"הידים
ידי עשיו" צריך להתווסף כמה פעמים ככה ב"הקול קול יעקב" -
שזה יהיה ביתר שאת וביתר עוז מכפי שזה בזמן הרגיל.
ולכן ,בשעה ששומעים שמתחיל פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים
יהגו"  -אזי (לכל לראש צריך לדעת שזהו "ריק" ,אמנם) מאחר ש"לא
ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה" ,הנה זה שהידיעה הגיעה
אלינו  -זהו בכדי שיוסיפו ב"הקול קול יעקב" (אשר ע"י זה מבטלים
את "הידים ידי עשיו") ,ובפרט  -להוסיף בעניין שהוא מעין ובדוגמא
לזה ,על-דרך העניין של "קדמו שקליהם לשקליך".
אשר לכן :כאשר הם מדברים "על ה' ועל משיחו"  -אנו צריכים
לדבר אודות גדלות ה' וגדלות משיחו ,תינוקות של בית רבן  -גודל
עניין החינוך ,ועד כמה זה נוגע.
וכאשר מדברים על ארץ ישראל השלימה ועל ירושלים" ,קרית
חנה דוד"  -צריכים לדבר באופן של "רגשו" ו"יהגו"  -בכל הרעש
שעל-פי תורה  -שהם נחלת אבות ,והקב"ה נתנה ליהודים באופן של
"ברית עולם"  -ארץ ישראל לעם ישראל עם תורת ישראל.
אשר לכן ,כאן המקום לעורר  -מאחר שנמצאים כאן כמה עשיריות
מישראל  . .וכל הגויים ביחד אינם יותר משבעים אומות  . .ועל-
כן צריכים למצוא שבעים יהודים שיפסקו בנוגע לשלמות הארץ
ושלמות התורה ושלמות ישראל ,שמכיון שזה נעשה פסק-דין בתורה
אזי "כן יקום" ,על-דרך "כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב קרבן
עולה" ,על-דרך-זה גם בנוגע להעוסק בתורת שלמות הארץ ושלמות
התורה ושלמות ישראל.
וזהו הביאור היחיד מדוע צריכים לבזבז זמן של יהודים על עניין של
"רגשו גויים ולאומים יהגו" ,שבזמן זה הרי יכלו להתעסק בלימוד
התורה וקיום המצוות  -שהביאור בזה הוא ,מכיון שצריכים להוסיף
ב"הקול קול יעקב" ,בעניין שהוא בדוגמא לזה  -על-דרך העניין של
"קדמו שקליהם לשקליך" ,וזוהי התועלת מכל המאורע הזה.
…ובנוגע לפועל :יעמידו כעת רב שיאמר דבר-תורה בנוגע לכך
שארץ ישראל שייכת רק ליהודים ,ולאחר-מכן כל השבעים ואחד
רבנים יסכימו וכו' ,וכל הקהל יאמר "אמן ואמן".
והעיקר" ,המעשה (בפועל ממש) הוא העיקר" :כל ארץ ישראל
שייכת לכל יהודי ולכל היהודים ,ואף אחד אינו בעל-הבית לשנות
זאת ,לא גוי ואפילו לא (להבדיל) יהודי!

.

ו"כן יקום" ,מכיון ש"דבר אלקינו יקום לעד"  -ויהיה בקרוב ממש
מה שאומרים ב"אני מאמין"" :אחכה לו בכל יום שיבוא" ויגאלנו
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו".

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

ג' פרקים ליום
הל' תרומות פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג-טו.
הל' מעשר  ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

כ"ו חשוון  -ג' כסלו
פרק אחד ליום
הל' שבת פרק יט.
פרק כ.
פרק כא.
פרק כב.
פרק כג.
פרק כד.
פרק כה.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

בית חב"ד במחלקת קורונה
הרב ירון צבי מרמת גן ,הוא חסיד חב"ד
נלהב ושמח שמשתדל לנצל את כישוריו
להפצת מעיינות החסידות .לפני כשנה הוא
הקים את 'שיעור התניא העולמי לקבלת פני
משיח' ,במסגרתו הוא שולח מידי יום לקהל
גדול של מאזינים מכל רחבי העולם הקלטה
של שיעור התניא היומי מוסבר ומבואר
בטוב טעם.
במוצאי שמחת תורה האחרון הוא החל
לחוש ברע ,תוך סימפטומים ברורים של
נגיף הקורונה .הוא נשאר בביתו מתוך תקווה
שזמן מה של מנוחה יעזור לגופו להתגבר על
המחלה .אולם מצבו הלך והתדרדר ולאחר
מספר ימים הוא הובהל במצב קשה לבית
הרפואה מעייני הישועה בבני ברק ,שם
אבחנו שהריאות שלו כבר במצב קריסה.
הוא הועבר למחלקת טיפול נמרץ במצב
קריטי ,קרוב כבר למצב בו הוא יצטרך
להיות מורדם ומונשם ,השם ישמור...
הרב ירון הבין שהוא נמצא בקרב על החיים
ושעליו לעשות כל מאמץ שלא להגיע למצב
של מורדם ומונשם! שלושה ימים הוא הרגיש
שהוא תלוי בין שמים לארץ ,עם רגל אחת
בעולם הזה ורגל שנייה למעלה ...בימים אלו
בהם הוא מחובר למכשור כבד וצוות שלם
מתרוצץ סביבו יומם ולילה ,הוא החליט
בהחלטה נחושה שאם ה' יתן לו חיים ,הוא
ימשיך בעבודת השליחות שלו בעולם בכל
הכח.
בתוך כל המצב הנורא הזה ,הוא מקבל
במכשיר הפלאפון שלו הודעה מיוחדת
מאשתו שמשכה את תשומת ליבו .היה זה
צילום ממכתב המענה של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח באגרות הקודש,
עבור הברכה שביקשה אשתו עבורו .וזה
לשון התשובה המופלאה (כרך ג עמוד שפא,
בתרגום מאידיש):
"הנני מקווה להשם יתברך שבריאותו
תשתפר.
"מה שכותב שלצערו קשה לו למסור
שיעורים בגלל יסורי הבריאות ,הרי זה
בדיוק כאילו מישהו היה אומר ,שאיננו
יכול לקחת תרופה כי עדיין איננו בריא.
שכן שיעורים בתורתו של כבוד־קדושת
מורי־וחמי אדמו"ר הכ"מ הם כלי להמשיך
ברכותיו לבריאות הנכונה ולפרנסה .במילא
אם מתלוננים על פרנסה ובריאות ,האמצעי
לכך הוא לחזק את השיעורים ,ועל־ידי־זה
הפרנסה והבריאות תהיינה כדבעי (=כפי
שצריך) .ויהי רצון שיוכל ללמוד ללא
הפרעות של בריאות ופרנסה".

הרב ירון צבי בחגיגות עם הצוות הרפואי

באותם ימים בהם היה
מחובר למכשור כבד
וצוות שלם מתרוצץ
סביבו יומם ולילה,
הוא החליט בהחלטה
נחושה שאם ה' יתן
לו חיים ,הוא ימשיך
בעבודת השליחות
שלו בעולם בכל הכח
היתה זו הוראה ברורה שאין להפסיק
את מסירת שיעורי החסידות בגלל מצב
הבריאות .הרב ירון החליט שאף שאינו יכול
לשלוח שיעור מוקלט ,בכל זאת יתאמץ
להכין ולשלוח שיעור תניא בכתב .בהשגחה
אלוקית גלויה ,זמן קצר אחרי ששלח את
השיעור הכתוב ,נעצרה ההידרדרות במצבו
והחלה מגמה קלה של שיפור.
תוך מספר ימים הוא כבר יכל לקום מהמיטה
תוך שהוא מחובר לחמצן .במצב הזה הקליט
הרב ירון שיעורי חסידות בוידאו והפיץ
אותם לקהל מקבלי השיעורים .ושוב ,המצב
המשיך להשתפר .הרב ירון השתדל לשמח
את עצמו ,לשמח את הסביבה ,ולהעביר
לאנשים סביבו מסרים של חסידות וגאולה.
באחד הימים נכנסו אנשי הצוות של
המחלקה עם גיטרה ושירה כדי לחגוג עם
החב"דניק הלא שגרתי שמכניס חיות ושמחה
במחלקה ...היה זה ממש בית חב"ד במדור
הקורונה שבמחלקת טיפול נמרץ...
והנס המלא התרחש .שבוע שעבר ,ביום שני,
השתחרר הרב ירון מבית הרפואה.

.

הסיפור מוקדש לעילוי נשמת אימו מרת חיה
הרצלינה בת ולנטינה ז"ל .לקבלת השיעורים
שלחו הודעה למספר054-381-7738 :

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

מציאות הגויים  -לסייע לישראל
ועל-ידי ההתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל (ובאופן האמור) -
יפעלו (כנ"ל) גם על אומות-העולם ,שיסייעו בזה .שכן ,גם הם
"ירגישו" (מצד "מזלייהו חזו") שמציאותו של עשיו היא כדי לסייע
ליעקב.

• לזכות הרך הנולד יצחק מאיר שיחי' בן משה וחנה ריבק ,ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים •

(מוצאי ש"פ חיי-שרה תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

לתעל את הכאב לעשייה ברוכה
שמלות מפוארות לשמחות ואירועים למשפחות מכל
רחבי הארץ .כמו כן נמצאת במקום משחקיה לילדים
בעלי צרכים מיוחדים.

השבוע ימלאו  12שנים למתקפת הטרור המשולבת
בחשון תשס"ט על העיר בומביי שבהודו .אחד מיעדיה,
בין מבני ציבור נוספים ,היה בנין בית חב"ד בעיר .במשך
כמה ימים עקב העולם בדריכות אחרי המתרחש בזירת
האירוע ,עד שפרצו הכוחות פנימה והתבררה המציאות
הכואבת – ששה יהודים נרצחו ,ביניהם שלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הרב גבי הולצברג ורעייתו רבקי.
כידוע ,היחס הנכון לאירועים מעין אלו הוא בהתאם
לכתוב "והחי יתן אל ליבו" – להתבונן במעשיו והנהגתו
של הנפטר ולקבל החלטות טובות ברוח זו .דוגמה
מצוינת לכך ניתן לראות במוסד הנפלא "בית מעשים
טובים" בעפולה ,שהוקם לזכרם של גבי ורבקי הולצברג,
ונבנה בצורת בנין  ,770בית מדרשו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בניו יורק.

הרב שמעון רוזנברג מוסר שיעור תורה בפתח הבניין

התכנית הבאה הקורמת
עור וגידים בימים אלו,
היא פתיחת מרכז למידה
על שלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ועל הרוח
והערכים המניעים אותם

תפילות בכל מצב
מי שעומד מאחורי היוזמה להקים את המקום וגם נושא
באחריות לתפעולו ,הוא אביה של רבקי הולצברג ,הרב
שמעון רוזנברג .הוא מספר על הפעילות" :המקום
שוקק חיים מידי יום ,החל מהמנין לתפילת שחרית
בשעה  6:30בבוקר .בהמשך היום מתקיימים שיעורי
תורה בגמרא ובחסידות ,ובערב מניינים לתפילות
מנחה וערבית .גם במשך החודשים האחרונים לא פסקו
התפילות והשיעורים ,והם ממשיכים להתקיים כרגיל
ברחבה שלפני הבנין .עובדה זו עצמה גורמת לחשיפה
גבוהה לכל העוברים ושבים ,ואף לנהגים החולפים
בכביש הסמוך וצופרים באהדה".

גם כאן מכריזים "יחי אדוננו" בכל תפילה" ,הוא מציין,
ומבקש להזכיר את עבודתו המסורה של הגבאי הרב
מנחם מענדל ליפש.

מעצמה של חסד
מתברר כי בתוך הבנין בן שלוש הקומות מתנהלת
פעילות חסד ענפה ,כחלק ממנה קרוב ל 100-משפחות
נצרכות מקבלות מידי שבוע חבילות מזון .החלוקה
מתנהלת על ידי נשים מתנדבות ,והמזון משונע
באמצעות נהגים הנרתמים לגמילות החסד .בתוך הבנין
נמצא גמ"ח "בגדי מלכות תפארת רבקה" ,המשאיל

בתאריכים מיוחדים נערכות במקום התוועדויות
חסידיות ,ובכל ליל שבת מתקיים שיעור ב'דבר מלכות'.
לאחרונה אף אורגנה סעודת מלווה מלכה לזירוז
הגאולה מתוך שירה וזמרה" .כמו בכל בית כנסת חב"די,

עצה והדרכה

כותבים ורואים ניסים
גולת הכותרת של הבנין הוא המקום המכונה 'החדר של
הרבי שליט"א מלך המשיח' .בחדר זה ממוקמות עמדות
אישיות עבור כתיבה לבקשת ברכתו .בכל עמדה ישנם
עט ודפים לכתיבה ,ספר תהילים וקופת צדקה .במקום
מכובד ניצב סט שלם של כל כרכי ה'אגרות קודש' ,ולצד
תמונה גדולה של הרבי שליט"א מלך המשיח נתלו על
הקיר ציטוטים מדבריו אודות חשיבות הכתיבה אליו.
"מידי יום ביומו נכנסים לכאן אנשים ומבקשים לכתוב
ולקבל ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
ה'אגרות קודש' .כמובן שכחלק מההכנה לכך רבים
מקבלים על עצמם החלטות טובות ,ואכן אנו רואים
כאן סיפורים רבים של ניסים ונפלאות" ,מספר הרב
רוזנברג" .גם באופן אישי אני יכול לומר כי מידי שבוע
אנחנו כותבים 'דו"ח בשורות טובות' ומקבלים ברכות
ועידודים להמשך הפעילות".
ביום שני השבוע ייערך במקום מעמד הדפסת ספר
התניא לזכרם של גבי ורבקי הולצברג ,מתוך אמונה
וביטחון להתראות איתם שוב בקרוב ממש בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מתיקות תורת החסידות

שעסקו אחרי כן בלימוד תורת החסידות ,ובמשך הזמן נעשו
לעמודי עדת החסידים.

מה שכותב שמתיירא לקבל עליו להיות חסיד חבד"י ,מפני
שהיא מטלת עול כבד של לימוד חסידות  . .כשמכירים
יותר תוכן תורה זו ,העמקות שבה וביחד עם זה הבהירות,
מתרבה החשק ללמדה . .
וידוע הסיפור על דבר רבנו הזקן בעל התניא ,שבתחילת
פרסומו את תורתו ,תורת חב"ד במדינת רייסין וליטא,
עבר דרך שקלאוו ,מבצר המתנגדים אז לתורה זו וענייניה,
ועלה על הבימה בבית הכנסת הגדול שם ,ובקול נגון כדרכו
בקדש ,הקריא הכתוב :טעמו וראו כי טוב ה' ,תטעמו ותראו
שה' (יתברך) הוא טוב ,ובהיות דבריו יוצאים מן הלב חוצב
להבות אש ,נכנסו ללב השומעים ,וכמסופר מחסיד לחסיד
דור אחר דור עד לדורנו זה ,ש"רצו אחריו עשרות אברכים",

נא לשמור על קדושת הגליון

התכנית הבאה הקורמת עור וגידים בימים אלו ,היא
פתיחת מרכז למידה על שלוחי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ועל הרוח והערכים המניעים אותם לוותר על
חיים של נוחות והגשמה אישית ,כדי להגיע למקומות
נידחים ולקרב יהודים .בפיילוט של התערוכה ביקרו עד
כה קבוצות של מנהלים ,גננות ,ותלמידי 'מכון מנדל'
למנהיגות צעירה ,והתפעלו מאוד.

(אגרות קודש כרך יח עמוד כב ואילך)

פתילי תכלת בציצית
במה שכותב על דבר חילזון ותכלת בנוגע לפועל עתה
בציצית – הרי ידוע אשר הרעישו על זה והתנגדו לזה ,וגם
על פי נגלה ,גדולי עולם בעת יצא חידוש זה מראדזין .וגם
כבוד קדושת אדמו"ר (מהורש"ב) נשמתו עדן לא הסכים
על החידוש בשום אופן .ואין עתה תחת ידי מכתבו בזה.
אבל זכורני שמביא שעל פי קבלה יהיה עניין התכלת רק
לעתיד לבוא ,ואנו אין לנו אלא דברי כבוד קדושת אדמו"ר
נשמתו עדן.
(אגרות קודש כרך יז עמוד רלב)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :
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