שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת קורח

1348

א' תמוז ה'תשפ"א ()11.6.21

סיום הרמב"ם ה40-
ברוב שירה וזמרה

כל אחד ואחת בוודאי יטלו חלק בעצרת גאולה ומשיח וסיום הרמב"ם ביום ראשון ,ג' תמוז ,באמפיתיאטרון
בבת ים ,בשעה  7בערב ,במעמד רבנים ואישי ציבור וברוב שירה וזמרה מפיהם של גדולי הזמר החסידי
ביום ראשון הם יגיעו אל היעד .אלפי לומדי הרמב"ם
כתקנתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,המשלימים בכל
יום לימוד של שלשה פרקים  -ולצידם גם נשים וילדים
הלומדים את ספר המצוות
החופף  -בסיומו של המחזור
הארבעים ללימוד זה.

ישראל .חגיגת הסיום ביום ראשון ג' תמוז ,שייכת כאמור
לכל אחד ואחת.
בהתאם לכך מופנית ההזמנה
האישית לכל אחד מישראל,
להשתתף ביום ראשון בעצרת
שתיערך
ומשיח
גאולה
באמפיתיאטרון בבת ים ,בשעה
 7בערב ,במעמד רבנים ואישי
ציבור ,כשבמהלכה יתקיים
מעמד סיום והתחלת הרמב"ם
לצד דברי חיזוק בבשורת
הגאולה וברוב שירה וזמרה על
ידי גדולי הזמר החסידי.

זהו יום חג לא רק ללומדים,
אלא לכל יהודי .מאז מתן תורה
ועד להתייסדות הוראה זו,
לא חווה עם ישראל אפשרות
ללימוד משותף שיקיף את
כל העם כולו ,בלימוד של כל
התורה כולה .לאורך הדורות
נקבעו מספר תקנות לימוד
ליודעי
יומיות ,אך הן פנו בעיקר
סיום הרמב"ם בקהיר ,מצרים
ספר ואנשי לימוד .תקנות
חגיגת סיום הרמב"ם בשנים עברו ,במצרים,
מגלגלין זכות ליום זכאי ,יום
אחרות התמקדו בעיקר באלו
מקום שם חי ופעל במשך שנים הרמב"ם
הסיום ג' בתמוז ,נקבע בתולדות
שאין תורתם אומנותם  -תקנת
עם ישראל כיום של 'למעלה
הרמב"ם איפשרה לראשונה
מהטבע' החל מהאירוע השמיימי בימי יהושע בן נון 'שמש
אחדות גמורה בין הלמדנים לאנשי העבודה ועמל הכפיים,
בגבעון דום וירח בעמק איילון' דרך היום בו יצא אדמו"ר
בין יודעי לימוד מעמיק ובין אלו העושים צעדים ראשונים
הריי"צ ממאסרו כשלב מקדים לקראת שיחרורו המלא
בעולם התורתי ואפילו סדר לימוד המיועד לנשים וילדים.
בי"ב-י"ג תמוז ועד לדורנו אנו  -כיום בו מתגברת האמונה
זו גדולתה של חגיגת הסיום.
בכל דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בהתגלותו
הקרובה והמיידית מתוך חיים נצחיים בלי הפסק כלל.
אירוע עצרת גאולה ומשיח יעמיד את כל אלו על סדר
גם תוכן הלימוד בספרו של הרמב"ם ,מביא את הלומד
היום ויעניק למשתתפיו את החיזוק והבטחון בגאולה
להקיף את כל התורה כולה .וכפי שמעיד על ספרו רבי
האמיתית והשלימה  -תיכף ומיד ממש.
משה בן מימון בהקדמתו לי"ד החזקה" :לפיכך קראתי שם
סיום המחזור הארבעים ,יביא בוודאי גם לקיום דברי
חיבור זה משנה תורה  -לפי שאדם קורא בתורה שבכתב
הרמב"ם בהלכה האחרונה בספרו" :ובאותו הזמן לא יהיה
תחילה ,ואחר כך קורא בזה ,ויודע ממנו תורה שבעל פה
שם לא רעב ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות ,שהטובה
כולה ,ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם" .הווי אומר,
תהיה מושפעת הרבה ,וכל המעדנים מצויין כעפר ,ולא
חיבור זה יחיד במינו מכל ספרי התורה שבעל פה ,והינו
יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ,ולפיכך יהיו
היחיד המקיף את כל ההלכות כולן.
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו
אחדות זו העולה ומשתקפת
דעת בוראם כפי כח האדם ,שנאמר כי מלאה הארץ דעה
הן במסלולי הלימוד והן
את ה' כמים לים מכסים" ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך
בתוכנו ,מאחדת את כל עם
המשיח ,ומתוך שמחה וטוב לבב.

יום סגולה

אחדות גמורה

חדשות טובות
חוגגים את הסיום
כתקנת הרבי שליט"א מלך המשיח ,יסיימו
לומדי מחזור הלימוד היומי של שלשה
פרקים ברמב"ם את המחזור ה 40-ביום
ראשון הקרוב ,ג' תמוז .יתקיימו אירועים
וחגיגות לציון האירוע והתחלת המחזור
החדש אליו צפויים להצטרף רבים בעזרת
ה' .חגיגת הסיום המרכזית בניו יורק
תתקיים ב ,770-ובארץ הקודש במסגרת
עצרת גאולה ומשיח באמפי בת ים בשעה
 7בערב.

בר מצווה ב770-
עם סיום הגבלות הטיסות ,חוזר לפעילות
מלאה הארגון המסייע לחגוג את בר
המצווה אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.
המשתתפים בתכנית מקבלים ליווי הכולל
את כל המצטרך בהיבט הרוחני והגשמי.
אתר הארגון barmitzvah770.com :או
בטלפון.072-2243221 :

מצילים את הישוב אביתר
נוכח כוונת הממשלה להרוס ולהחריב את
הישוב אביתר  -החדש והמתפתח ,מבקשים
אנשי הישוב ,המונה עשרות משפחות
ומוסדות ,שכל אחד יעשה כל שבידיו כדי
למנוע ולעצור את ההרס המסתמן היל"ת.
בישוב הודפס לאחרונה ספר התניא ,מתוך
ביטחון שהתבססות במקום תעלה ותפרח.

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

נסים מתגלגלים  -בחוקי הטבע
אלא ,שכאשר הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ,אין כוונתו
'לשבור' את הטבע ,להיפך – התכלית היא שהנס יחדור
בטבע ,ושהטבע מצד עצמו יסייע ויהיה שותף.

לאחר המאורעות שהסעירו את העם במדבר בעקבות
מחלוקת קרח וחבורתו ,מצווה הקדוש ברוך הוא להביא
מטה מכל שבט ושבט ולהניח אותו במשכן לפני ה'.
המטרה כמובן הייתה להוכיח קבל עם ועדה במי בחר
ה' מכל בני ישראל לעמוד לפניו ולשרתו במשכן.

כך היה בנס של צמיחת השקדים על מטה אהרון ,שהנס
לא רק הצמיח שקדים על המטה ,אלא פעל על המטה
עצמו שהוא יצמיח את השקדים ,בדיוק כמו ששקדים
צומחים על העץ עם כל השלבים.

למחרת כולם נוכחו לדעת כי שבט לוי הוא השבט
הנבחר .את מטהו של אהרון הכהן ,נציג שבט לוי עיטרו
שקדים ופרחים שצמחו בין לילה .האופן בו התרחש
הנס הפלאי לא היה כהנחתה במכה אחת .השקדים
עברו תהליך גידול טבעי (אם כי מהיר) שלב אחרי שלב
– "ויוצא פרח ,ויצץ ציץ ,ויגמול שקדים" ממש צמיחה
רגילה לכל דבר.

וכך גם היה בנס של ג' בתמוז ,הטבע לא נשבר ,אלא
אדרבה – אותם אלו שאסרו את הרבי ,הוצרכו מצד
עצמם – בצורה טבעית לחלוטין ,שלב אחרי שלב –
לשחרר את הרבי מהמאסר.

באם הקדוש ברוך הוא עושה
נס ,מדוע הוא לא עושה אותו
כבר "עד הסוף"? לשם מה
לרתום את הטבע
היה צורך בכל אותם שלבים
הלימוד וההוראה בעבודת ה' מכל זה הם :אף על פי
שהבסיס לעבודתו של יהודי נעוצה ב'קבלת עול'
של המתקת העונש ,נסיעה
ובביטול דווקא ,צריך לראות שאחר מכן יחדור הרעיון
לגלות ועד לשחרור הסופי?
במציאותו של היהודי ,שהטבע שלו מעצמו יירתם

נשאלת השאלה – מדוע? לשם מה היה צריך לעשות
את הנס בצורה טבעית? אם כבר עושה הקדוש ברוך
הוא נס כדי להוכיח את מעלת שבט לוי על פני כל העם,
מספיק היה להוציא שקדים מן המטה מבלי כל התהליך
של צמיחת הפרי?

תהליך טבעי על שום מה?

לטובת העניין ,להפיץ את המעיינות בכל העולם כולו.

שאלה זו מצטרפת לנס נוסף שאירע בדורות האחרונים:
ג' בתמוז זהו יום חג בו מציינים נס גדול שאירע עם
הרבי הקודם – רבי יוסף יצחק מליובאוויטש .בעקבות
פעילותו הענפה בהפצת התורה והיהדות ברחבי ברית
המועצות ,נלקח הרבי למאסר בכלא הסובייטי .מעשיו
ה"חמורים" של הרבי הביאו את השלטון לגזור על הרבי
לא פחות מאשר – גזר דין מוות ,רחמנא ליצלן.
ביום ג' בתמוז הומתק העונש והרבי נשלח לגלות בעיר
קאסטרמא למשך כשלוש שנים .סופו של הסיפור

היה עשרה ימים לאחר מכן ,שאז הודיעו לרבי כי הוא
משוחרר לגמרי וחופשי ללכת לביתו ,בחג הגאולה י"ב-
י"ג תמוז.

למה לשבור?!
גם כאן נשאלת אותה שאלה :באם הקדוש ברוך הוא
עושה נס ,מדוע הוא לא עושה אותו כבר "עד הסוף"?
לשם מה היה צורך בכל אותם שלבים של המתקת
העונש ,נסיעה לגלות ועוד ,עד לשחרור הסופי?

ניצוצות של גאולה
ויקהל עליהם קורח את כל העדה

(קורח טז ,יט)

(ליקוטי תורה קורח נד ,ב)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

(על פי שיחת 'דבר מלכות' שבת פרשת קורח ה'תנש"א)

דבר מלך

(קורח יח ,ח)

מארץ מצרים אראנו נפלאות" .ו"אינו נאכל אלא צלי" – על
דרך ש"מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ,מה הסיבה
לכך? כיון שנאמר בפסוק " -למשחה" ,לגדולה ,כדרך
שהמלכים אוכלים" ,ועל דרך זה לעתיד לבוא ,שתהיה
אכילת הבשר של שור הבר (ויש לומר גם בשר הלווייתן)
באופן של צלי דווקא.
(שיחת שבת פרשת קורח תש"נ)

ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:09
20:28

19:25
20:30

19:18
20:32

19:26
20:29

הפטרה :ויאמר שמואל  -אתכם לו לעם (שמואל-א יא ,יד  -יב ,כב)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

נשמה בגוף באופן נצחי
 ...הגאולה האמיתית והשלימה על ידי
"גואל ראשון הוא גואל אחרון" ,באופן
ש"מראה באצבעו ואומר זה" .ואף
שבהמשך הכתוב נאמר "לפני מותו" ,הרי,
מובן וגם פשוט ,שבימינו אלה ,אחרי כל
מה שעברו במשך הדורות שלפני זה ויצאו
ידי חובת כל העניינים הבלתי רצויים
(כמובא גם בדרושי אדמו"ר האמצעי) ,אין
עוד עניינים של ירידה (כולל גם שלילת
העניין של "מי שנופל ממדרגתו נקרא
מת") ,וממילא ,ישנה מציאותו של משה
– "גואל ראשון הוא גואל אחרון"  -נשמה
בגוף באופן נצחי.
(שבת פרשת האזינו תש"נ)

(מסכת סנהדרין צ ,ב)

20:09
21:18

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

(קורח יח ,כח)

אמר רבי יוחנן ,מנין לתחיית המתים מן התורה ,שנאמר
"ונתתם ממנו תרומת ה' לאהרן הכהן" ,וכי אהרן לעולם
קיים ,והלא לא נכנס לארץ שנותנים לו תרומה? אלא
מלמד שעתיד לחיות ,וישראל נותנים לו תרומה ,מכאן
לתחיית המתים מן התורה.

קרבן הפסח קשור עם גאולת מצרים ,אשר" ,כימי צאתך

הדלקת נרות
יציאת השבת

והתשובה לכך :העולם כבר מוכן ומושלם! על היהודי
רק מוטל לעשות את עבודתו למעלה ממדידה והגבלה
ואז הוא יראה איך העולם כולו מסייע לו להביא את
הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

הרב מנחם כהן

קורח רצה לעשות מהגבורות עיקר ,וזהו ענין טלית שכולה
תכלת ואין צריך לחוטים ,שהם המשכה מבחינת חסד  ..אך
באמת שגה בזה ,כי הנהגה זו אי אפשר להיות כי אם אחר
שלימות הבירורים שמעולם התוהו ,שהוא בחינת גבורה,
כשיתבררו הסיגים לגמרי ,ואז גם היצר הרע שמבחינת
גבורה יתהפך להיות טוב מאוד ,מה שאין כן עכשיו ,היום
לעשותם ,מהגבורות יש יניקה לחיצונים וזהו עניין היצר
הרע .ולכן החסדים הם עיקר ,והגבורות אפילו בקדושה
צריכים להיות טפלים לגבי החסדים.

לך נתתים  . .ולבניך לחוק עולם

ישנם כאלו שלמרות כל זה עדיין שואלים :אפילו כאשר
אני עושה את המוטל עלי ,ובשלימות ,מה זה עוזר לי
בעבודה מול העולם שסביבי ומול האומות  -לכאורה
צריך "להתחשב" עם העולם?

|

פרקי אבות :ד

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 stu dio AG Tim es :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 כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ומשיח
גאולה מלך
אגרות

אריה קירשנזפט

תאוות הבורא:
המלך רוצה ארמון

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

הגיע זמן גאולתכם!
קשר מיוחד שרר בין סידנא בבא סאלי זצ"ל
והראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

אין מלך בלי ארמון .מה יותר מלכותי מזה? שם הוא גר וזה ביתו .כך
רוצה הקב"ה שנבנה לו ארמון  -בלשון חכמינו "דירה"  -אך ייחודי
ומקורי מאין כמוהו .לא כליל שלמות כמו שהוא יכול להקים ברגע,
אלא יצירה מאומצת של נבראים מוגבלים ומלאי התמודדות .הוא
רוצה ארמון במקום הנמוך ביותר והשפל ביותר ' -דירה בתחתונים'.
זו היא תאוותו.
למטרה זו ,ברא הקב"ה מערכת מסועפת של עולמות רוחניים
וגשמיים' ,ספירות' ,מלאכים ויקום אדיר' .שרשרת מזון' שהחוליה
האחרונה שבה היא עולמנו הגשמי ,הכי תחתון והכי פחות קדוש,
שדווקא בו יקום ארמונו של הקב"ה.
בראש השרשרת ,בעולמות הרוחניים ,מרגישים את מציאות השם
ויודעים בבירור שהוא זה שבורא את המציאות בכל רגע מחדש .אך
בעולם הזה ,הטבע נראה השליט ומציאות הבורא לא נרגשת .העולם
מרגיש כאילו הוא נברא מעצמו חס ושלום .זו הנקודה הכי רחוקה
מאור ה' והכי חשוכה.
רצון השם להתגלות בעולם הזה הוא תאווה בלתי 'הגיונית'  -כמו
דחף אנושי בלתי מוסבר שמגיע ממקום מאוד עמוק ונעלה בנפש,
כך תאוות השם מגיעה ממנו בעצמו כביכול ואין לנו אפשרות להבין
אותה.
כמו שאי אפשר לשאול אותנו מדוע אנחנו אוהבים אוכל מסוים יותר
מאוכל אחר ,כך אי אפשר לשאול למה הקב"ה מתאווה שהדירה שלו
תהיה דווקא בתחתונים .הרצון של מישהו לאכול שווארמה למשל,
אינו נובע מהבנה שזה טעים ,אלא בגלל שפשוט ככה הוא אוהב .כך
רצונו של ה' נובע ממדריגה נעלית כל כך שלמעלה מהשכל ולכן אין
לכך סיבה.

להרגיש בבית
בבית ,אנו מרגישים בנוח להיות פשוט מי שאנחנו .שם לא מרגישים
צורך לעשות רושם על מישהו ,ולא מתביישים להתנהג כפי שאנו
רגילים .בבית אנו הולכים לפעמים בלי נעליים או מורידים את
החולצה ונשארים עם גופיה וציצית .יש הרבה דברים שעושים רק
בבית ,ולא עושים אותם מחוץ לבית.
בקיצור :בדירה האדם מתגלה בכל עצמותו כפי שהוא ,בלי להתכסות
בהנהגות או לבושים מיותרים .כך הקב"ה רוצה להיות בעולם -
להתגלות בו במלוא העוצמה ,בלי להסתתר ובלי להתחפש .שבעולם
יורגש בגלוי שהקב"ה נמצא.
הקב"ה יכול להתגלות בקלות בעולמות העליונים ,אבל זה הרבה
פחות נחת-רוח .זה לא 'חכמה' להתגלות במקום המואר ,ב'מגרש
הבית' של הקדושה ,ללא שום מאמץ ,כשאין מי שיחשוב אחרת,
'יפריע' או יתנגד לו בכך  -שם התענוג שלו אינו שלם.

כשלושה חודשים לפני פטירת הבבא סאלי,
הוא הודיע לרב מרדכי אליהו ,כי יש גזירה
קשה שמרחפת על עם ישראל בשמים,
והחליט למסור את עצמו למיתה ככפרה על
כלל ישראל.
באותו מעמד גילה כי הכין לעצמו גלימה
מיוחדת ומפוארת השמורה קרוב אליו תמיד
כדי שיוכל לצאת בה לקבל את פני מלך
המשיח  -מהרה יגלה .הבבא סאלי העניק
את הגלימה לרב אליהו והורה לו להשתמש
בה בעצמו למטרה זו.
לאחר שלושה חודשים הסתלק הבבא סאלי
לישיבה של מעלה ובין הדברים שהותיר
לבניו אחריו בירושה ,היו שני שעוני מחוגים,
שעון זהב ושעון כסף ,שמחוגיהם ,באופן
בלתי טבעי ,לא התקדמו בקצב דקות ושעות
רגיל ,אלא בקצב מיוחד משלהם.
זמן מה לאחר פטירתו ,הופיע הבבא סאלי
בחלומו של בנו ,הבבא ברוך ,וגילה לו את
סודם של השעונים .שעונים אלו ,מתקדמים
בקצב מיוחד המעיד על התקרבות העולם
כולו לזמן הגאולה השלימה .כשיגיעו
המחוגים לשעה שתים עשרה – זהו עת
הגאולה השלימה! עוד הוסיף ואמר לו כי
עליו למסור את השעונים לרב מרדכי אליהו.
כשהתעורר הבבא ברוך משנתו ,זכר את
דבר החלום המיוחד ,אולם היה קשה עליו
להיפרד מהשעונים היקרים שקיבל בירושה
מאביו הצדיק .בלילות הבאים המשיך החלום
להישנות שוב ושוב ,ולאחר מכן קיים הבבא
ברוך את הוראת אביו ומסר את השעונים
המיוחדים לרב אליהו.
לימים ,גילה הרב מרדכי אליהו כי הציץ
בשעונים המיוחדים וגילה שמחוגי השעון
עמדו אז בחמישה לשתיים עשרה...
לאחר הסתלקותו של הרב מרדכי אליהו
(בשנת ה'תש"ע) ,הוציאו בני משפחתו
את השעון שהיה שמור תמיד באמתחתו,
והופתעו לגלות שהשעון אוחז בשעה...
שתיים עשרה ושתי דקות!
כיצד ניתן להסביר את פשר הדברים?

בעולם הזה ,בו ניתנה יכולת הבחירה בין טוב לרע ,בו קיימת מציאות
של רוע ,של התנגדות ומשקל נגד ,כל הישג הופך ליקר וכל מאמץ
למוערך .דירה וארמון לבורא עלי ארץ – זה התענוג הגדול ביותר
עבורו.

לבנו של הרב מרדכי אליהו ,הרב שמואל
אליהו שליט"א  -רבה של צפת ,ישנו הסבר
לפתרון התעלומה:

נמשיך להתעקש עד שתיכף ומיד ממש יתגלה הרבי שליט"א מלך
המשיח בשלימות ואז תושלם תאוות הבורא!

בחודש חשוון ה'תשנ"ב ( ,)1991ביקר
הרב מרדכי אליהו בחצר הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח בברוקלין שבניו

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

ג' פרקים ליום
הל' מלכים ומלחמותיהם .פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב .סיום מחזור הארבעים!
אז וגו’ .כל המצות ..ימי שנת החמה.
מצות עשה .א מצוה ראשונה" ..ובן אין לו".
מצות לא תעשה .א מצווה ..ובין לא תעשה.
וראיתי לחלק  ..בעזרת ש-די.

א'-ז' תמוז
פרק אחד ליום
הל' נדרים .פרק יג.
הל' נזירות .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

בבא סאלי עם הרב מרדכי אליהו

כשהוציאו בני
משפחתו של הרב
מרדכי אליהו את
השעון שהיה שמור
תמיד באמתחתו,
הם הופתעו לגלות
שהשעון אוחז
בשעה ...שתיים
עשרה ושתי דקות!
כיצד ניתן להסביר
את פשר הדברים?
יורק .בין הצדיקים התקיימה שיחה תורנית
עמוקה שעסקה בין היתר בנושא ביאת
המשיח והגאולה השלימה ,ואז אמר הרבי
שליט"א מלך המשיח:
"הנני חוזר ומדגיש כמה פעמים ,שלא זו
בלבד שסוף הגאולה לבוא ,אלא שהגאולה
עומדת כבר על סף הפתח ,ומחכה לכל אחד
ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את
הגאולה לתוך החדר!!"
אין זאת ,מסביר הרב אליהו ,שזמן הגאולה
כבר הגיע .משיח כאן ,הגאולה כבר כאן,
הכל כאן! רק אנו צריכים שלא 'לחסום' את
הגאולה ולתת לה להופיע בתוכנו .לפתוח
לגאולה את הדלת ולסחוב את הגאולה אל
תוך החיים שלנו .כשנשכיל לחיות את "ימות
המשיח שבהם נמצאים עכשיו" ,כשנעמיד
את עצמנו במצב של קבלת פני משיח צדקנו
 גם נזכה לראות את התגלות מלך המשיחוהגאולה השלימה ,מיד ממש ,לעיני כל
ישראל.
(על פי הספר אביהם של ישראל ,חלק ראשון,
עמודים )37,41
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ממשיכים לקפוץ אל האש
הקב"ה הקל על הנסיון והראה שכבר שלוש פעמים ניסו  . .להכנע
ללחצים ,ולאחרי כל פעם הלחץ הביא עוד לחץ גדול יותר ,והוצרכו
לוותר  . .לא מתחשבים אפילו עם שכל הפשוט ועם מה שרואים בעיני
בשר לאן הגיעו ע"י הנהגה זו ,וממשיכים הלאה לקפוץ אל האש ,היל"ת.
(י"ג תמוז תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

'ערכת השבת' לזירוז הגאולה
מתן פתרון הלכתי למניעת גילוח הזקן בתער .בשנים
האחרונות הוא בונה בית כנסת ומרכז רוחני בעיר
בני ברק ,והוא גם עוסק בייעוץ והפקת ערבי התרמה
('דינר') להקמת מוסדות תורה ,תפילה ,וגמילות חסדים.

אחד מעשרת מבצעי המצוות עליו הכריז הרבי שליט"א
מלך המשיח לפני קרוב לארבעים שנה ,הוא מבצע
נש"ק  -נרות שבת קודש .במסגרת המבצע נקראת כל
אישה ובת להדליק נרות שבת ,אישה נשואה מדליקה
שני נרות וילדה מגיל שלוש מדליקה נר אחד ,כפי שנהגו
בבתי גדולי ישראל במשך שנים רבות ,וכמו שמסופר
בתורה עצמה בספר בראשית על רבקה אמנו שהדליקה
נרות שבת עוד בהיותה בגיל שלוש.
הרבי שליט"א מלך המשיח גילה כי מצווה זו היא
מיוחדת במינה ,כי אכן כל המצוות מאירות את
העולם באור של תורה וקדושה ,אולם בהדלקת נרות
שבת רואים זאת באופן מוחשי כאשר הדלקת הנרות
מפיצה אור בבית .בנוסף ,למצווה זו כוח מיוחד ,וכאשר
שומרים אותה היא מביאה להוספה והתחזקות בקיום
מצוות נוספות.

הזמר ומזכה הרבים ר' אבי בן ישראל

הוא ביקר עשרות פעמים
אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח ב" :770-בחב"ד יש
משהו מיוחד ,הם מפיצים
את האור בכל העולם .עם
חב"ד מרגישים משיח בכל
רגע ורגע ,פשוטו כמשמעו"

מרגישים משיח
לפני זמן לא רב הופיעה בשורה חדשה בתחום קיום
מצוות נרות שבת קודש ושמירת השבת בכלל .המדובר
הוא בארגון 'ושמרו' שקם לאחרונה ,ששם לו למטרה
לחזק את שמירת השבת בקרב בתי ישראל .מי שאחראי
להקמתו ופעילותו של הארגון הוא ר' אבי בן ישראל,
זמר מפורסם ומצליח מזה כ 30-שנה .במהלך השנים
זכה להופיע באירועים חשובים העוסקים בגאולה
ומשיח ואף בעצרת הענק הבלתי נשכחת 'משיח בכיכר'
שהתקיימה בכיכר רבין בתל אביב.

יום ראשון הגיע לחלוקת הדולרים המפורסמת" .בחב"ד
יש משהו מיוחד" ,הוא אומר" ,הם מפיצים את האור בכל
העולם .עם חב"ד מרגישים משיח בכל רגע ורגע ,פשוטו
כמשמעו".

יוזמה חסרת תקדים

לבן ישראל יש קשר רב שנים עם חב"ד ,שהחל עוד
בצעירותו כאשר למד במנצ'סטר שבאנגליה בישיבה
הסמוכה למרכז חב"ד .בהשפעת הרב שם הוא נסע
לתקופה ארוכה בארה"ב ,וביקר עשרות פעמים אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח בבית מדרשו  .770כמעט כל

מלבד עיסוקו בשירה ,פועל בן ישראל גם בתחום החסד
וזיכוי הרבים ביוזמות שונות ומגוונות ,למשל הענקת
תפילין לאדם שמקבל על עצמו להניחן מידי יום ,או

עצה והדרכה

הדבר שמעסיק אותו לאחרונה יותר מכל היא היוזמה
החדשה שלו בהקמת ארגון 'ושמרו'" .אנחנו רוצים
להרבות בשמירת השבת בישראל ,ולכן יצאנו ביוזמה
חסרת תקדים בתמיכת הרבנים מכל המגזרים  -הענקת
'ערכת שבת' שתסייע לכל משפחה שמקבלת על
עצמה להתחזק בשמירת השבת .הערכה כוללת ,מלבד
פמוטות לנרות שבת כמובן ,גם כיסוי לחלות וגביע
קידוש ,כיפות ,שעוני שבת ,מיחם מהודר ,פלטת שבת
יוקרתית ,ועוד".

אמץ משפחה
כעת הוא יוצא במבצע גיוס שותפים ליוזמה החדשה,
וקורא לכל אחד לאמץ משפחה בתרומת ערכה לשמירת
שבת בסך  770ש"ח בלבד ,כאשר כל תרומה של ערכה
תעזור לארגון לרכוש עוד ערכה ,ותסייע לעוד משפחה
להתחיל לשמור שבת" .ניתן להקדיש ערכה לזכות אדם,
ואנחנו נתפלל עליו בציון רבי שמעון בר יוחאי בכל ערב
שבת במשך שנה שלמה" ,הוא אומר.
בן ישראל מספר מהו הדבר שמניע אותו לפעולה הזו:
"ידועה אמרתו של רבי שמעון בר יוחאי בגמרא 'אלמלי
משמרין ישראל שתי שבתות מיד נגאלים' ,כלומר יש
קשר הדוק בין שמירת שבת לגאולה .עלינו להשפיע
על עוד ועוד יהודים לשמור את השבת כהלכתה .כל
יהודי ששומר את השבת זוכה לגאולה פרטית ,וזה
בוודאי מקרב את הגאולה הכללית ,הגאולה האמיתית
והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש".
לאימוץ משפחה ותרומת ערכה.054-7580058 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

בענייני תורה ומצוות אין פשרות
כיון שתורתנו תורת חיים היא והאמת אחת היא ,הרי כל
נטייה מזה ,אף אם תהיה הכוונה בזה רצויה ,סופה להביא
להיזק כיון שאין זו דרך התורה.

של פשרה בשיטות אינו דרך לקירוב שלום ואחדות ,אלא
אדרבה ,מייסד מצב לחיכוכים תמידיים בלתי פוסקים
והולכים וגדלים.
(אגרות קודש חלק יח עמוד רלב)

אנשי ארצות הברית הנה מבלי שים לב להנהגתם הם בעצמם,
רוצים הם לראות בשני ובפרט באותו שבוחרים בו בתור
מנהיגם ,שלא יהיה שם עניינים של פשרות ,אשר בכלל כל
ענין של פשרה חשוד שיסודה בוויתורים ובאי אמונה באותו
העניין שבו עושים פשרה.

למותר להעיר על שלילת הפשרות ,לא רק פשרות בנוגע
לקיום המצוות בפועל ,שהרי זה פשוט ,אלא אפילו פשרות
בנוגע לדעות ,ואפילו גם פשרות בהסברת עניינים שיש
אומרים שהמדע סותר להשקפת התורה ומסבירים שרק
זה הדרך לרכוש הנוער המאמין במדע ומסקנותיו ,והרי
רואים אשר רבים חללים הפילה שיטה זו ,לא רק חללים
בנוגע לדעות כוזבות אלא בעוונותינו הרבים חלישות בקיום
המצוות ופשיטא במסירות נפש על קיום המצוות.

כל המתבונן באמיתו של דבר ,מוכרח להודות שכל ענין

(אגרות קודש חלק טו עמוד ס)

(אגרות קודש חלק טו עמוד קלג)

(אגרות קודש חלק ז עמוד רמ)

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

