שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת ואתחנן
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י"ד מנחם-אב ה'תשפ"א ()23.7.21

ההתוועדויות של
היום הכי שמח

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה לערוך ביום חמישה עשר באב ,התוועדויות גדולות ,יחד עם "סיום מסכת"
והעיקר התוועדויות מתוך בטחון שהנה זוכים כולם לשמוע "נחמו נחמו עמי" בגאולה האמיתית והשלמה
"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב" ,כך
קבעו חכמים ,ועד עצם היום הזה ,מצויין יום זה כאחד
הימים השמחים של השנה .הטעם הפנימי שהופך דווקא
את התאריך הזה למשהו שאין
כדוגמתו ,טמון בכך שהוא מגיע
לאחר ימים שנקבעו לציון חורבן
בתי המקדש ,ומתוך החושך
בוקע ועולה האור" ,יתרון האור
מתוך החושך".

שעוד עתיד להתגלות במלוא תפארתו כיום ששון ושמחה
בגאולה האמיתית והשלימה.
ואכן ,שמו של החודש "מנחם
אב" כשמה של השבת שזכתה
לכינויה "שבת נחמו" מבשר
לכולם על מעלתו האמיתית
של חודש זה ,בו מגיע הרבי
שליט"א מלך המשיח ("מנחם
שמו") ,לנחם את עם ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה,
ואם כן ,יום ט"ו בחודש ,העומד
באמצעו של החודש ,ובו מאירה
הלבנה במלוא עוזה ,מסמל את
כוחו האמיתי של החודש  -כוח
הבאת הגאולה תיכף ומיד ממש.

הפעם הראשונה בה ציינו יום זה,
כיום של שמחה ,הייתה בשנת
הארבעים לנדודי עם ישראל
במדבר ,לפני כניסתם לארץ.
כידוע נגזרה עליהם גזירה,
שאותו דור ששמע למרגלים
סיום מסכת ב770-
ובכה שאינו רוצה להכנס לארץ,
בהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח ממשיכים
לא יכנסו .מידי שנה באותו ליל
בסיומי המסכת מידי יום עד לט"ו מנחם אב
בכי ,בתשעה באב ,היו חופרים
כל המבוגרים בורות ונכנסים
הרבי שליט"א מלך המשיח
לישון בהם ,מי שחצה את גיל  60לא התעורר ונשאר למות
מורה" :בקשר עם חמשה עשר באב  . .כדאי שיעשו בכל
במדבר ,בעוד השאר זכו בעוד שנת חיים לפחות.
מקום ומקום התוועדות גדולה בשמחה גדולה ,לקבץ
יהודים ,אנשים נשים וטף ,ולדבר דברי תורה ,ומה טוב
– לעשות "סיום" מסכת ,ולתת נתינה לצדקה ,ולקבל
החלטות טובות להוסיף בכל עניני תורה ומצוות ובכל
באותה שנה מדוברת ,כאשר ראו בבוקר כי כולם קמו,
הענינים הטובים.
חשבו בני ישראל שאולי טעו הם בחשבון ,ותשעה באב
 ...ובהדגשה – התוועדות מתוך שמחה וטוב לבב ,בהתאם
יחול רק למחרתו ,וכך גם בימים הבאים ,עד שהגיע ליל
לכך ש"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב",
חמישה עשר בחודש ,בו הירח מאיר במילואו ,והבינו כולם
עד לשמחה הכי גדולה ,בדוגמת שמחת נישואין"...
כי נסתיימה הגזירה שאמר להם הקב"ה "במדבר הזה יפלו
פגריכם".
בשבת זו ,בה מתכנסים המונים בבתי הכנסת כדי לשמוע

לחיים ולברכה

חודש הנחמה

למעשה ,כשמתבוננים בסיפור זה ,אנו מבינים כי הגזירה
לא התבטלה בט"ו בחודש ,אלא כבר בתשעה באב ,אלא
שהם עדיין לא ידעו על כך עד שהגיע אותו ליל ירח מלא
וגילה על כך לכולם .זאת
אומרת שהייתה זו הפעם
הראשונה ,בה התברר כוחו
של יום תשעה באב .תאריך

את הפטרת "נחמו נחמו עמי" מתוך צפיה ואמונה ובטחון
שאכן זוכים אנו לנחמה ,אין מתאים מאשר לערוך
התוועדויות גדולות ,בהם יברכו ויתברכו כולם בברכת
"לחיים" "לחיים ולברכה" ,ו"מה שהתוועדות חסידית
יכולה לפעול אפילו מלאך מיכאל אינו יכול" ,כך שיפעלו
בהתוועדויות אלו את הגאולה האמיתית והשלימה ,ותיכף
ומיד ממש ,נאו!

חדשות טובות
ישיבה ליום אחד
יום העיון השנתי של 'ממש' בעניני משיח
וגאולה ,יתקיים השבוע ,ביום רביעי י"ט
מנחם אב ,בהיכל ישיבת חב"ד בבני ברק
רח' ברוט  ,11החל מהשעה  10בבוקר ועד
להתוועדות שתחתום את האירוע בשעות
הלילה .לאורך היום יתקיימו הרצאות רבות
ומגוונות סביב נושאי הלימוד מרבנים מכל
רחבי הארץ .לפרטים והרשמה צלצלו כעת:
.077-5123-770

מסיימים את הספר השביעי
השבוע בכ' מנחם אב ,יערך על פי הוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מעמד לסיום
כתיבת ספר התורה השביעי של ילדי
ישראל .עד היום רכשו כשני מיליון ילדים
יהודים מתחת לגיל מצוות אותיות בספרי
התורה .המעמד יתקיים ביום חמישי בשעה
 18:00ברחבת הכותל המערבי .הציבור
הרחב מוזמן.

התוועדויות כ' מנחם אב
ביום כ"ף מנחם אב ,מציינים את יום פטירתו
של המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן,
אביו של יבלחט"א הרבי שליט"א מלך
המשיח .רבי לוי יצחק שנפטר בעודו בגלות
לשם נשלח ע"י השלטונות הסובייטים,
נטמן באלמא-אטה שבקזחסטן .ביום זה
יתקיימו התוועדויות בכל מוקדי חב"ד.

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

גם כשבעל הבית מסרב  -לא מפסיקים לבקש
אלי עוד בדבר הזה" ,הרי ספק גדול אם הוא ציית לכך
(כביכול) ,כי ישנו כלל ש"כל מה שבעל הבית אומר לך
עשה ,חוץ מצא" ,ואם כן אפילו כאשר הקדוש ברוך הוא
(ה'בעל הבית' האמיתי) אמר למשה להפסיק להתפלל,
מסתבר לומר שמשה רבינו מסר את נפשו ולא הרפה,
אלא המשיך והתפלל.

ישנו כלל עיקרי ויסודי באמונה ,שהתורה אינה ספר
היסטוריה כי אם הוראה נצחית לכל יהודי בכל זמן ובכל
מקום.
לאור זאת יש להבין מהי ההוראה מהסיפור בפרשתנו –
פרשת ואתחנן – שבה משה רבינו התחנן לפני הקדוש
ברוך הוא שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל ,הלא
בסופו של דבר תפילה זו לא נענתה ,ומשה רבינו לא
זכה להיכנס לארץ ישראל ואם כן זהו לכאורה סיפור
שהיה ,ואינו נוגע לנו כיום .מהי ,אם כן ,ההוראה אלינו,
ומה אנו יכולים ללמוד מסיפור זה?

ולא רק על עצמו התפלל משה ,אלא על כל דור המדבר,
כי משה היה רועה ישראל אמיתי ,רועה נאמן ,וכאשר
ידע שכל בני ישראל של אותו דור לא ייזכו להיכנס
לארץ ,הרי הוא התפלל והפציר לפני הקדוש ברוך הוא
שיחד איתו ייכנסו כולם.

משה רבינו הרי ידע
שהקדוש ברוך הוא גזר עליו
לא להפסיק לבקש
ועל כל אותו הדור שהם
מזה מובנת ההוראה ,שכאשר פועלים להביא את
לא יזכו להיכנס לארץ ,מה
הגאולה האמיתית והשלימה ,אסור להתייאש או
הסיבה לכך שמשה רבינו כל
להסתפק בכך שאתמול ושלשום התפללנו לה' ,אלא
צריכים שוב ושוב להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא
כך התעקש להתפלל?
שיביא כבר את הגאולה.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים
עוד קודם שננסה להבין ,חשוב לומר ולהדגיש שבוודאי
שתפילת משה תתקיים ,כידוע ש"צדיק גוזר והקדוש
ברוך הוא מקיים" ,ולכן בטח שתפילת צדיק אינה חוזרת
ריקם ,וכל שכן כאשר מדובר אודות משה רבינו ,ורק
מצד סיבות שונות לא התקיימה אז תפילתו בגשמיות,
אבל אין ספק שבקרוב ממש  -בגאולה האמיתית
והשלימה ,תקוים בקשתו של משה להיכנס לארץ
הקודש יחד עם כל בני ישראל.
אך כדי להבין את ההוראה אלינו יש להקדים :משה
רבינו הרי ידע שהקדוש ברוך הוא גזר עליו ועל כל
אותו הדור שהם לא יזכו להיכנס לארץ ,ולמרות זאת
הוא לא התפעל אלא המשיך והתעקש ,והתפלל חמש
מאות וחמש עשרה תפילות! (בגימטריה 'ואתחנן') .מה
הסיבה לכך שמשה רבינו כל כך התעקש?
אלא שמשה רבינו ידע שבאם הוא יכניס את בני ישראל
לארץ המובטחת ,זו תהיה גאולה נצחית ובית המקדש
נצחי ,שלא יחרב לעולם ,כי כל מה שמשה עושה ,יש לו

תוקף נצחי והוא קיים לעולם.

גאולת נצח
כעת נוכל להבין מהי ההוראה אלינו :כאשר ידע משה
שכניסתו לארץ תביא את הגאולה האמיתית והשלימה,
הוא לא בחל בשום אמצעים אלא עשה את כל מה
שתלוי בו כדי לבטל את הגזירה.
ולמרות שלאחר שמשה התפלל חמש מאות וחמש
עשרה תפילות אמר לו הקדוש ברוך הוא "אל תוסף דבר

ניצוצות של גאולה
אף על פי שנגזרה גזירה ,שמשה לא יכנס לארץ ישראל,
אמר משה לה' ,ממך למדתי שאמרת לי "ועתה הניחה
לי" וכי תופס הייתי בך ,אלא לפתוח פתח שבי היה תלוי
להתפלל עליהם ,כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו" ,אתה
אין מי שימחה בידך אם תמחל לי ותבטל גזירתך".
שכן ,היות שמדובר אודות הכניסה לארץ ישראל והבאת
הגאולה שלימה לכל בני ישראל  -הנה הגם שידע על
הגזירה ,המשיך משה לעשות כל התלוי בו להתפלל ,ועוד
הפעם ועוד הפעם ,עד  -להתפלל תקט"ו ( 515בגימטריה
'ואתחנן') תפלות  -שמא זה יפעל שהקב"ה יבטל גזירתו
ויתן לו להכניס את בני ישראל לארץ ישראל.
יתירה מזה :אפילו לאחר שאמר לו הקב"ה "אל תוסף
דבר אלי עוד בדבר הזה"  -הרי ספק גדול אם משה קיבל

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

ועל ידי שיהודי מתעקש ומפציר ,הרי בוודאי שתפילותיו
אינם חוזרות ריקם ,אלא הם מתקיימות תיכף ומיד,
ומשיח צדקנו בא ,ולוקח את כל בני ישראל מכל העולם
אל ארץ ישראל ,לבית המקדש השלישי בירושלים עיר
הקודש.
(על פי שיחת שבת פרשת דברים ה'תנש"א)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר  . .אעברה
נא ואראה את הארץ הטובה (ואתחנן ג ,כג-כה)

הדלקת נרות
יציאת השבת

ובפרט בתקופתנו ,שבה כבר בני ישראל סיימו את כל
העבודה ,ובית המקדש עומד בנוי ומוכן למעלה ורק
מחכים שיהודי יצעק עוד צעקה ועוד דרישה – שתבוא
כבר הגאולה האמיתית והשלימה.

זאת כביכול ,שכן ,הכלל הוא ש"כל מה שיאמר לך בעל
הבית עשה חוץ מצא" ,הנה אפילו כשהבעל הבית האמתי
(הקדוש ברוך הוא) מצוה על משה "צא"" ,אל תוסף דבר
אלי עוד בדבר הזה"  -מסתבר לומר ,שמשה מסר את נפשו
והמשיך לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ ישראל.
ומכאן ישנו גם הלימוד לדורות  -שמבלי הבט על התפלות
ובקשות שהיו עד עתה ,צריכים עוד פעם ושוב להתפלל
ולבקש מהקב"ה "עד מתי"...
והדבר בטוח שהתפלה ובקשה מתקיימים ,ותיכף ומיד
ממש באה הגאולה האמיתי והשלימה על ידי משיח צדקנו,
"גואל ראשון הוא גואל אחרון".
(דבר מלכות שבת פרשת דברים תנש"א)

ירושלים

תל אביב

חיפה

19:07
20:22

19:22
20:24

19:15
20:25

הפטרה :נחמו נחמו  -איש לא נעדר (ישעיה מ ,א  -כו)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

|

באר שבע

ניו-יורק

19:22
20:22

20:02
21:06

פרקי אבות :ג

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

דורנו דור הגאולה
דבר ברור הוא שדורנו זה הוא דור
האחרון של הגלות ,ודור הראשון של
הגאולה – דוגמת הדור שנכנס לארץ
לאחר חמשה עשר באב שבו "כלו מתי
מדבר" ,ואז נעשו "כולם שלמים ועומדים
להיכנס לארץ  . .מאותן שכתוב בהן חיים
כולכם היום" .כשנמצאים בסיום הגלות
של "מדבר העמים" ,ו"עומדים להיכנס
לארץ" ,באופן של גאולה נצחית שאין
אחריה גלות  -צריכה להיות הדגשה
והוספה מיוחדת בכל הקשור לקירוב
הגאולה ,כולל ובמיוחד – הצפיה ,הבקשה
והתפלה על הגאולה.
(משיחת שבת פרשת ואתחנן תשמ"ח)

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 כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ומשיח
גאולהמלך
אגרות

אריה קירשנזפט

איכות חיים:
יש חיים ויש חיים

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

שווה להיות חסיד

מה ענה חסידו של אדמו"ר הזקן כאשר רבו
רצה לברכו באריכות ימים? ומהי ההוראה
האישית מכך לדורנו  -דור הגאולה?
יּפלער היה אחד מגדולי חסידיו של מייסד חסידות
רבי יקותיאל ִל ֶ
חב"ד ,אדמו"ר הזקן .פעם אחת רצה האדמו"ר הזקן לברכו בעשירות,
אך הוא סירב כי לא רצה שהעשירות תטריד אותו מלימוד החסידות
ועבודת התפילה .כשרצה רבו לברך אותו באריכות ימים ,הגיב' ,אבל
לא בחיי איכרים' .הוא היה מוכן לקבל שנות חיים נוספות רק אם
אלו חיים אמיתיים ,מלאי משמעות ,ולא רוטינה של צרכים ,משימות,
הנאות והישרדות.
במבט ראשון ,מי לא רוצה עשירות וחיים ארוכים ,אך שחושבים
על זה  -רבי יקותיאל צדק בגדול .אם האדם חי חיים נטולי איכות
ומשמעות  -חייו אינם חיים .תשאלו אנשים מבוגרים יושבי ספסלים
שמחכים לעת פקודתם ושואלים את עצמם למה עבדו קשה כל חייהם
ומה המשמעות שלהם כרגע .איזו תועלת יש בעוד כמה שנים ללא
תכלית?
כאשר האדם ממלא את שליחותו בעולם ,טוב לו .הוא מלא משמעות,
הוא ממלא את מטרת חייו ,הוא מרגיש תועלתי ונחוץ בעולם.

כמות ואיכות

כשחיים את הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח בפשיטות ,זוכים לראות גילוי
אלוקות בפשיטות ,ובכל מה שצריך –
בענייני הפרט והכלל ,בגשמיות וברוחניות,
ובהכוונה ברורה על כל צעד בחיים.
כזה הוא גם הסיפור שהתרחש הזמן האחרון
עם הרב לוי דורון ,שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח בשכונת נווה דקלים-שיפר בפתח
תקווה ומשפיע רוחני בישיבה-הקטנה של
חב"ד (ישיבה לצעירים) בראשון לציון:
לפני שלושה שבועות ,במוצאי שבת פרשת
פנחס ,התיישב הרב דורון לכתוב דו"ח לרבי
שליט"א מלך המשיח ,כמנהגם של חסידים
לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח בתדירות
אודות מצבם בעבודת השם ואודות עניינים
חשובים העומדים על הפרק.
במכתבו כתב הרב דורון אודות מספר
נושאים .הוא כתב על תכנונו לנסוע באותו
שבוע לבית מדרשו המפורסם של הרבי
שליט"א מלך המשיח בניו יורק לרגל יום
הולדתו ,הוא כתב גם אודות עניינים אישיים
בהם היה זקוק לברכה ,וכן כתב על הצורך
בהשגת משאבים פיננסיים לבית חב"ד
שבאחריותו.

לפי זה נבין את המסופר אודות יעקב אבינו :לאחר שירד יעקב אבינו
למצרים אל יוסף בנו ,הביא אותו יוסף לפני פרעה .פרעה בראותו את
יעקב אבינו זקן ושבע ימים ,שאל אותו בן כמה שנים הוא .יעקב השיב
כי הוא חי  130שנה ,וימי חייו היו "מעט ורעים".

הוא הכניס את מכתבו בין דפי האגרות
קודש .בדף שנפתח (כרך יט עמודים רפט-
רצ) הייתה התייחסות ברורה מהרבי שליט"א
מלך המשיח על כל מה שכתב.

לכאורה מדוע צריך יעקב להדגיש לפרעה שימי חייו היו מעט ,הרי
פרעה שאל רק מה מספרם ,והוא יכול להבין לבד אם הם היו מעט
או הרבה? וגם :מדוע  130שנה נחשבים למעט ,והרי הזמן הרגיל
שמוקצב לאדם לחיות הוא רק  120שנה ,והוא חי  10שנים יותר מכך?

המכתב הראשון הופנה לרב חיים שאול
ברוק ,מי שהיה בשעתו מנהל ומשפיע
בישיבת חב"ד בראשון לציון" .במענה
למכתבו  . .בו כותב הסברא על דבר הביקור
כאן  . .בכלל באם לא יגרע ביקור זה בענייני
ישיבת אחי תמימים אשר בראשון לציון . .
נכון הדבר".

ומדוע שנותיו של יעקב לא היו טובות? כי ענינו של יעקב הוא גאולה,
ולכן יעקב הרגיש כי כל עוד שלא באה הגאולה ,הרי כל יום ויום
שהוא חי – חסר בו משהו .זה לא יום מושלם .שלימות יכולה להיות
רק בגאולה .כעת מובן מדוע אמר יעקב לפרעה שימי חייו היו מעטים.

כזכור ,הרב דורון משמש כמשפיע בישיבת
תומכי תמימים בראשון לציון .מבעוד מועד
קיבל הרב דורון את רשות הנהלת הישיבה
לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח ואף
דאג שיהיה מי שימלא את מקומו בישיבה
בתקופת היעדרותו .אולם בעקבות המכתב
הוסיף הרב דורון ועשה מבצע לימוד נושא
פרסים לתלמידי כיתתו ,על מנת שהלימוד
ימשיך במלוא ההתלהבות גם בתקופת
היעדרותו.

אלא ההסבר הוא כך :כאשר יעקב אמר שימיו "מעטים" ,הוא לא
התכוון למיעוט במספר ,אלא למיעוט באיכות .כי למרות שהוא חי
הרבה שנים ,אך הם לא היו שנים טובות ולכן הן נחשבים למעט.

ולמרות שפרעה הושיב את יעקב ובניו במקומות הכי חשובים של
ארץ מצרים ונתן להם את כל המצטרך להם בהרחבה ,הבהיר יעקב
לפרעה כי כל עוד לא באה הגאולה – ימי חייו הינם עדיין מעטים ולא
הגיעו לשלימותם.
אותו דבר עם החסיד רבי יקותיאל .הוא שמח לקבל אריכות ימים אך
בתנאי שיהיו אלה ימים איכותיים ,מלאים ושמחים ,חדורים בשליחות
ומשמעות .וגם אנו נאמר ככה :החיים האמיתיים הם חיים בגאולה.
נעשה את המוטל עלינו לחיות כמו בגאולה ונזכה לשלימותה תיכף
ומיד 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' שבת .פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.
פרק כא-כג.
פרק כד-כו.
פרק כז-כט.

ז'-י"ג מנחם אב
פרק אחד ליום
הל' תרומות .פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

בהמשך המכתב כותב הרבי שליט"א מלך
המשיח" :וזכות התעסקותו במוסד האמור .
 .תעמוד לו ולזוגתו תחי' בכל המצטרך להם,
ובמילוי משאלות לבבו לטובה" .הייתה זו
התייחסות ברורה לענייני המשפחה אודותם

הרב לוי דורון

הרבי שליט"א מלך
המשיח כותב שהוא
עורך מגבית מיוחדת
וישלח כסף בתור
השתתפות בהוצאות
הפעילות .היה בזה
התייחסות לנושא
השלישי – השגת
אמצעים כספיים
לבית חב"ד
כתב הרב דורון.
לאחר מכן הופיע מכתב נוסף המיועד לרב
ישראל לייבוב ,מי שהיה אחראי על פעילות
צעירי אגודת חב"ד בארץ להפצת מבצעי
הקודש של הרבי – תחום פעילות שחופף
לעבודה בבתי חב"ד" .כמדומה שכבר כתבתי
שאבקש מהמגבית המיוחדת להצטרף
בהוצאות" .הרבי שליט"א מלך המשיח כותב
שהוא עורך מגבית מיוחדת וישלח כסף בתור
השתתפות בהוצאות הפעילות .היה בזה
התייחסות לנושא השלישי – השגת אמצעים
כספיים לבית חב"ד.
הרב דורון נסע למספר ימים לניו יורק לרבי
שליט"א מלך המשיח ,שם שאב חיות להמשך
עבודת השליחות .מיד כשחזר ציפתה לו
הפתעה מיוחדת .עם הנחיתה בשדה התעופה
קיבל הודעה אודות זכייתו בסך של 1,800
ש"ח בעקבות פעילותו במסגרת הבית חב"ד
במסירות שיעורי חסידות .הכסף המדובר
אכן הגיע...
כשכותבים לרבי שליט"א מלך המשיח
בפשטות ומקיימים את הוראותיו בפשטות –
זוכים גם לראות גילוי אלוקות בפשטות...
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שמירה רוחנית לכל העולם
כיון שהדרישה שהקב"ה דורש את כל הארצות בכל העולם היא בזכות
הדרישה שהוא דורש את ארץ ישראל  -הרי מובן ,שההוספה שישנה
בלימוד התורה וקיום המצוות אצל היהודים הנמצאים בארץ ישראל -
נוגעת לא רק להם אלא גם ליהודים הנמצאים בכל קצוי תבל.
(כ' מנחם-אב תשל"ז)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

גם בשוק יודעים שמשיח בא
הפעילות לא שוכנת רק בין כותלי הבית חב"ד ,אלא
פרושה ברחבי השוק .בכל יום החל מהשעות המוקדמות
של הבוקר מתחיל סבב הנחת תפילין בשוק ובסביבה,
ובמספר מקומות בשוק ניצבות עמדות הנחת תפילין
המושכות אליהן קהל רב .בסופי שבוע מאיישים אותן
תלמידי ישיבות חב"ד מהאזור ,המדווחים על עשרות
יהודים המניחים תפילין בכל דוכן .כמו כן במרכז השוק
מוצב מסך גדול המקרין קטעי וידיאו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,לידו נעצרים רבים מבין מאות ואלפי
המבקרים בשוק .בנוסף נערכת במרכז השוק מידי יום
חמישי התוועדות חסידית תוססת.

'רשות הרבים' הוא מושג ידוע בתחום ההלכה ,המוזכר
אינספור פעמים בעיקר בנושא השבת .ההלכה קובעת
כי במקום מרכזי בו עוברים אנשים רבים ,כגון רחוב
גדול או כיכר העיר ,אסור לטלטל ולהעביר ביום השבת
חפץ כלשהו למרחק הגדול משני מטרים .לעומת זאת
מוכר המושג 'רשות היחיד' ,שפירושו – שטח פרטי של
אדם מסוים ,כגון בית או חצר פרטית.
בחסידות מוסבר כי 'רשות הרבים' מסמלת את העולם
הזה ,שהוא מקום נמוך מבחינה רוחנית בו מלכות
שמים אינה מורגשת ,ותפקידנו הוא לשנות את הגדרת
העולם ל'רשות היחיד' ,כלומר להביאו למצב בו ההוויה
האלוקית תהיה מוחשית כך שהכל יכירו וירגישו כי
זהו מקום השייך אך ורק לאחד והיחיד – הקדוש ברוך
הוא .הביטוי המושלם למצב זה הוא למעשה הגאולה
האמיתית והשלמה ,והדרך להגשמת המטרה הזו היא
באמצעות קיום והפצת התורה והמצוות ,ובמיוחד תורת
החסידות.

הרב טל סגס

בית חב"ד שוכן במיקום
מרכזי בשוק ,ובו מתרכזים
מניני התפילה וכן שיעורי
תורה .אחד הפופולריים
שבהם הוא שיעור בנושא
הגאולה והמשיח המתקיים
מידי יום לפני תפילת מנחה

גם בשכונה
אחד המקומות המסמלים יותר מכל את 'רשות הרבים',
הן במובן הרוחני וגם במובן הפשוט ,הוא השוק – מתחם
הומה אדם המרכז חנויות ודוכנים רבים לממכר סחורות
שונות .כמובן שגם מקום זה מהווה יעד לפעילות
יהודית ולהפצת בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך
המשיח .בשליחות שכזו נמצא הרב טל עידו ַסגֶ ס ,שמזה
כ 5שנים פועל בשוק פתח תקווה" .בתחילה לא גרנו כאן
אלא בעיר אלעד הסמוכה ,אך בשנים האחרונות הרבי
שליט"א מלך המשיח ביקש מאיתנו רבות באמצעות
ה'אגרות קודש' לפעול באזור השוק ובסביבה .גם לאחר
שהתחלנו בפעילות המשכנו לקבל הוראות והדרכות
רבות ,אחת העיקריות שבהן היתה לעבור לגור באזור
השליחות .בהתאם לכך עברנו דירה לשכונת נווה גן

"אנחנו פועלים לפי הדרכות הרבי שליט"א מלך המשיח
ורואים הצלחה וניסים בכל תחום" ,אומר הרב טל" .מאז
שהתחלנו לפעול פה ישנם סוחרים בשוק שהחלו לגדל
זקן ,ישנם כאלה שהחלו לחבוש כיפה ,וכאלה שהחלו
להניח תפילין מידי יום .אולם אחד השינויים הבולטים
הוא ,שבתחילה כאשר דיברנו איתם על הגאולה שמענו
תגובות של חשש ,אבל כיום גם אלו שבתחילה דאגו,
מכריזים בעצמם יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד".

התוועדות במרכז השוק
בית חב"ד שוכן במיקום מרכזי בשוק ,ובו מתרכזים
מניני התפילה וכן שיעורי תורה .אחד הפופולריים
שבהם הוא שיעור בנושא הגאולה והמשיח המתקיים
מידי יום לפני תפילת מנחה .בנוסף לכך אנשים רבים
נכנסים לבית חב"ד על מנת לכתוב לרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש'.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
שיהיה בקרוב .בברכה.

מקבץ עצות למניעת חלומות רעים
במענה על מכתבה מכ"ג מנחם אב ,בו כותבת על דבר
החלום והמאורע .ותסיח דעתה מכל זה בהחלט ,ובטח לא כל
המזוזות בדירתה כשרות וצריך לבדוק אותן ,ומה טוב לבדוק
גם התפילין של בעלה שליט"א ,ומהנכון שלפני הדלקת
הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב תפריש איזה פרוטות
לצדקה ,וכן יעשה בעלה בכל יום חול של שני וחמישי
להפריש איזה פרוטות לצדקה קודם התפילה.
ויתחזקו בביטחונם בבורא עולם ומנהיגו ,שהוא עצם הטוב
ורוצה להיטיב לכל אחד ואחת מבני ישראל ,ורק שצריך
לעשות כלי המתאים לקבלת הברכה ,והוא אורח חיים
מתאים להוראת תורתנו תורת חיים ,והרי זכות אבותם
מסייעתם ,ואחכה לבשורות טובות בכל האמור ,ויהי רצון

(אגרות קודש כרך יג עמוד תט)

להזהר בפגיעה בכבוד מישהו
בעתו קבלתי מכתבו ,בו שואל עצה בדבר החלומות
המצערים את זוגתו שתחיה :הנה ראשית לכל צריך לבדוק
את המזוזות בדירתם ,וכן לשאול את זוגתו תחיה ,אם לא
פגעה בכבוד בן או בת ישראל ,בימים ההם ,ואם היה איזה
פגיעה בכבוד מישהו ,אזי תבקש מחילה סתמית בפני שלושה
מישראל ,היינו שתאמר ,שבאם פגעתי בכבוד בן ובת ישראל
בשוגג או במזיד ,הנני מתחרטת בלב שלם ומבקשת מחילה.
(אגרות קודש חלק ה עמוד מט)

קופת צדקה ”בית של צדקה“

הקופה זמינה בשלושה דגמים:

בת ישראל

דגם כללי

לחדר הילדים

הקופה עוצבה במיוחד לפי עצת הרבי
שליט“א מליובאויטש מלך המשיח
שאמר כי קביעת קופת צדקה לקיר הבית
הופכת את הבית כולו לבית של צדקה
ומוסיפה קיום וחיזוק לבית.

לפרטים נוספים ופרטים על מוצרים נוספים והזמנות :פעולה לגאולה ת.ד 5677 .ק.ביאליק
טל‘ w w w. p e u l a l e g e u l a . c o m peulalegeula@gmail.com 052-2234477

נא לשמור על קדושת הגליון

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

הקופה
משווקת
במארז מתנה
הכולל:
לקבלת פני הרבי שליט“א מלך המשיח

עם הוספה
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”מוסיפים
קיום וחיזוק
לבית“

פעם דאגו ,היום מכריזים 'יחי'

הסמוכה לשוק ,וגם בה אנחנו פועלים".

עצה והדרכה

ב“ה

"אנחנו פועלים סביב מעגל השנה ומתקיימת גם
בחגים" ,מספר הרב טל" ,כך אנו מארגנים מסיבה גדולה
בחנוכה ,בפורים מקימים אוהל לקריאת המגילה סביב
השעון ,ובל"ג בעומר האחרון אף התקיימה תהלוכה.
בנוסף ,בשל הנוכחות הגבוהה של כאלו שאינם יהודים,
אנחנו מפיצים גם חומר הסברה רב אודות שבע מצוות
בני נח בשפות שונות ,בעיקר ברוסית וערבית אך לא
מעט גם באנגלית".

במעשים טובים

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

קביעה נכונה
אודות הקופה
הכסף שנאסף

