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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

אחת  רבות.  משפחות  אצל  וידועה  מוכרת  התופעה 
מרוכזת  לקניה  יוצאים  שבועות,  או  ימים  זמן,  לתקופת 
הרכישה  רבים.  מוצרים  המכיל  הגדול,  הקמעונאי  בסופר 

מספיקה בדרך כלל לתקופת זמן. 
נהנים  הבאים,  הימים  כשלאורך 
הרכישה  מפעולת  הבית  בני 

המרוכזת, המספקת לצרכיהם.

של  שידרוג  הינה  בסופר,  הקניה 
נהוגה  שהיתה  בשוק,  הרכישה 
מאה- לפני  הקטנות  בעיירות 
לא  עיירות  באותן  שנה.  מאתיים 
ניתן היה למצוא את כל המוצרים 
או  לשבוע,  ואחת  הנצרכים, 
לעיר  הם  נוסעים  היו  שבועיים 
את  רוכשים  היו  שם  הגדולה, 
בתקופה  לו  שיזדקקו  מה  כל 
החורף  בא  לפני  הקרובה. 
הדרכים  היו  שאז  המקפיא, 
תושבי  מצטיידים  היו  נחסמות, 

הכפרים במזון ומוצרים לחודשים ארוכים.

לא להכנע לאפרוריות
חיינו.  על  אפרוריות  של  גל  פושט  חשוון,  חודש  הגיע  עם 
לעומת חודש תשרי, המלא וגדול באירועים שמחים ובחגים, 
מוצא את עצמו האדם בחודש הבא, כשהוא 'טובע' למעלה 
מראש בעיסוקים הרגילים שלפעמים אפילו משעממים. לפי 
מר-חשון,  קוראים  זה  שלחודש  הסיבה  זו  מהדעות,  חלק 

בגלל הטעם הנלווה לימים אלו לעומת הימים החגיגים.

מנין ניתן לשאוב כוחות לצלוח את הימים האפרוריים? על 
כך מגיע המשפט המפורסם שצריכים "לפרוק את החבילות". 
שמחה  רעננות,  כוחות,  האדם  אוגר  תשרי,  חודש  במהלך 
וקדושה לכל ימי השנה, כמו שאדם רוכש במרוכז בסופר, או 
בשוק בעיר הגדולה, ולאחר 
הוא  משתמש  לביתו  שחוזר 
אט אט בכל מה שרכש, כך 
גם אנו שואבים מימי החגים 

את מנת הקדושה והחיות הנדרשת.

על אחת כמה  ויהודי,  יהודי  כל  אם הדברים אמורים אצל 
להיות  שזכו  אלו  אצל  וכמה 
אצל הרבי שליט"א מלך המשיח 
בתקופה זו. האלפים שנסעו לניו 
בתפילות,  ב-770  היו  שם  יורק, 
המעמדים  ובכל  ההתוועדויות 
שפע  לקבל  זכו  שם  המיוחדים, 
הצריכים  אלו  הם  עצום,  רוחני 
ביתר זאת לעסוק כעת ב"לפרוק 
מי  גם  כשהפעם  החבילות"  את 
לשאוב  יכול  להיות,  זכה  שלא 

ולקבל מהם מאותה חיות.

הוראת רבותינו נשיאנו שצריכים 
מקבלת  החבילות,  את  לפרוק 
ואחת.  אחד  כל  אצל  משמעות 
נערכים  אלו  בימים  ואכן 
בסגנון  מקום,  בכל  התוועדויות 
זה, כשבכל התוועדות שכזו מספרים אלו שהיו אצל הרבי 

שליט"א מלך המשיח, ממה שראו עיניהם וזכו הם לקבל.

כמו ב-770
שיאן של ההתוועדויות, בכינוס הארצי, המאורגן בכל שנה, 
שבמרכזו מעמד "קבלת פנים" לאורחים ששבו מ-770. אירוע 
זה, הנותן את אות הפתיחה לפעילות בשנה הקרובה, מעניק 
טעימה לבאיו, מאווירת השמחה והריקודים הממלאים את 

ימי החגים בבית חיינו.

בשעה  הקרוב,  שלישי  ביום  אי"ה  שתיערך  זו,  בהתוועדות 
19:00 באולמי סוסייטי בבת ים, ישאו דברים גם בנושאים 

מהתקופה  מופתים  כסיפורי  הפרק,  על  העומדים  נוספים 
האחרונה, המאבק על  שלימות הארץ ובטחון עם ישראל, 
כשהכל חדור בשליחות היחידה המוטלת עלינו: קבלת פני 
הרבי שליט"א מלך המשיח בפועל ממש. זכות עצומה ליטול 
ובזכות  והידידים.  המכרים  כל  את  ולהביא  באירוע  חלק 

פעולה זו בוודאי נזכה להתגלות תיכף ומיד ממש. 

כנס ארצי - ברוכים הבאים

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  פי  על 
והתוועדות  לכינוס  מוזמן  הרחב  הציבור 
חיינו  מבית  הבאים  'ברוכים  בסימן  ארצית 
כ"ק  הולדת  יום   - חשון  כ"ף  לרגל   ,'770
"תומכי  ישיבות  מייסד  הרש"ב  אדמו"ר 
כ'  שלישי,  ביום  אי"ה  שתתקיים  תמימים". 
 ,19:00 בשעה   )26.10.21( ה'תשפ"ב  חשון 
באולמי סוסייטי, שד' העצמאות 67 בת ים. 
שלוחים  משפיעים,  רבנים,  בהשתתפות 
אנשים,   - ישראל  בית  והמוני  ציבור  ואישי 
ומשיח.   גאולה  יריד  במקום:  וטף.  נשים 
חופשית  הכניסה  לנשים.  מיוחדים  מקומות 

- על פי ההנחיות.

ארים ניסי בראשון לציון

בשני אירועים מרכזיים, ציינו בישיבת חב"ד 
בראשון לציון את סיום שלב א' בבניית בנין 
הישיבה החדש, וחנוכת היכל הלימודים על 
שם המשפיע הרב זלמן נוטיק - היכל ארים 
על  הוכרז  שהתקיימו  בהתוועדויות  ניסי. 
ובניית  ב'  בשלב  וההרחבה  הפיתוח  המשך 

מקווה טהרה בקרוב.

תניחו רגע

מיזם ארצי לעידוד הנחת תפילין, ביום שישי 
פוגל,  ידידיה  של  הולדתו  יום  חשוון,  ט"ז 
שנהרג באסון במירון. המיזם מתפרסם תחת 

הסלוגן והתגית 'תניחו רגע'.

פעילות משיח בהילולת רחל אמנו
דוכן אגרות קודש והפצת בשורת הגאולה, פעל 

בקרב הבאים להילולת רחל אמנו בי"א חשון

להכניס חיות 
בתוך השגרה

עם סיום ימי החגים, מוצא את עצמו האדם ללא אוירת הקדושה והשמחה שאפפה אותו בחודש תשרי. 
הפתרון לזה הוא 'פריקה של החבילות' ושימוש מושכל בכוחות שניתנו לו, במיוחד אצל אלו ששבו מ-770
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

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
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

חייגו כעת:

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
office@sichathageula.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

אחת המצוות החשובות ביותר היא מצוות ביקור חולים 
מסופר  בה  שלנו,  השבוע  מפרשת  למדים  אנחנו  אותה 
על כך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לבקר את 

אברהם אבינו בעת שהיה חולה, ביום השלישי למילתו.

מצוות ברית מילה היא המצווה היחידה מסוגה שהייתה 
לחבר  ניתן  היה  שבאמצעותה   – תורה  מתן  קודם   – אז 
ולהחדיר קדושה רוחנית בתוך מציאות גשמית וחומרית.

השורש של החולי
גדולה  בשמחה  אז  נתון  היה  אבינו  שאברהם  מובן  מזה 
נדירה  כך  כל  מצווה  לקיים  הזכות  לו  שניתנה  מכך 

וחשובה. אבל יחד עם זה מיד מתעוררת השאלה: 

בפרט,  חשובה  כה  ומצווה  בכלל,  שמצווה  ייתכן  איך 
תגרום חלישות וצער לאברהם אבינו?

בגופו  וכאב  צער  תגרום  המילה  שברית  הוא  טבעי  אך 
של אברהם, אבל השאלה היא בכללות יותר: כיצד ייתכן 
לשלימות  היהודי  את  להביא  הוא  – שתפקידה  שמצווה 
חולי  של   – הפוכה  תוצאה  בכנפיה  תביא  יותר,  גבוהה 

וצער?

שנמצא  דבר  שכל  הידוע  בהסבר  נעוצה  לכך  התשובה 
בעולמות  יותר  גבוה  ממקור  משתלשל  שלנו,  בעולם 
היא  שגם  החולי,  מציאות  לגבי  גם  וכך  הרוחניים. 

משתלשלת למטה ממקור ושורש עליון:

שורשה של המחלה הוא כמאמר הפסוק בשיר השירים 
הנשמה  שכאשר  אומרת  זאת  אני",  אהבה  חולת  "כי 
חולי,  במצב של  נמצאת  היא  האלוקי  לגילוי  משתוקקת 

והגילוי האלוקי הוא התרופה והרפואה למצב זה.

השתוקקות לשלימות
המבואר  נוסף  לעניין  מפליא  בדיוק  מתחבר  זה  הסבר 
בחסידות: בעולם שלנו כל נברא יכול בכוחותיו האישיים 
גבול  גבוהות, אבל עד  רוחניות  ולהגיע למדרגות  לטפס 
אחד  שאף  רוחנית  דרגה  קיימת  כלשהו  בשלב  מסוים. 
בעזרת  רק  אלא  עצמו,  בכוחות  אליה  להגיע  מסוגל  לא 
שער  הנו"ן",  "שער  נקראת  והיא  מלמעלה,  וגילוי  סיוע 

החמישים. 

המילה 'חולה' עולה בגימטריה מ"ט )49(, כלומר: כאשר 

בגובה  נמצא  והיא  השלימות  לשיא  הגיעה  הנשמה 
המקסימלי שהיא יכולה לטפס אליו, היא נקראת חולה, 
גילוי  אותו  היא שרויה בתשוקה חזקה לקבל את  אז  כי 

נכסף של שער הנו"ן.

זה תתורץ השאלה שנשאלה קודם, לגבי מחלתו  פי  על 
אבינו  אברהם  של  המילה  מצוות  אבינו:  אברהם  של 
לך  "לך  ה'  מאת  הציווי  את  קיבל  שהוא  לאחר   הייתה 

. . אל הארץ אשר אראך", זאת אומרת שלאחרי שאברהם 
יצא מטבעו, מרצונו האישי ומההרגלים הטבעיים שלו, או 
אז הוא קיבל את הציווי לערוך ברית מילה. אבל גם לאחר 
שאברהם הגיע לשלימותו ואף קיים את הציווי של ברית 
מילה, עדיין הייתה זו שלימות מוגבלת ויחסית לכוחותיו 
של נברא מוגבל, ובדיוק בגלל זה הוא נהיה חולה, כי אז 
הוא נכסף והשתוקק לקבל את הגילוי שהיה חסר אצלו 
– הגילוי של 'שער הנו"ן', ומזה השתלשל למטה גם חולי 

כפשוט בגשמיות.

לקראת הגילוי
הקדוש  שאז  ה'",  אליו  ל"וירא  הפנימי  הביאור  גם  זהו 
להביא  כדי  הנו"ן'  'שער  את  לאברהם  גילה  הוא  ברוך 
רפואה למחלתו. התשוקה לקבל את הגילוי האלוקי לא 
שייכת רק לאברהם אבינו, אלא היא צריכה להיות אצל 
ל"וירא  לזכות  ומשתוקק  רוצה  ויהודי, שחפץ,  יהודי  כל 

אליו ה'".

האמיתית  לגאולה  זוכים  ומיד  שתיכף  הוא  והעיקר 
והשלימה, שאז נזכה כולנו לגילוי זה, כלשון הפסוק "לא 
תיכף   – מוריך"  את  רואות  עיניך  והיו  מוריך,  עוד  יכנף 

ומיד ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת וירא ה'תש"נ(

להגיע לשלימות ולמעלה מזה

הדבר שמביא לביאת המשיח

יהודי,  כל  של  השליחות  מתבטאת  ובזה 
א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקריא  את  שיפעל 
באי  שכל  בעולם,  אלקות  להפיץ  עולם", 
כבודו". הארץ  כל  ש"מלא  ידעו  עולם 
בפועל ומבצעים  זה  כאשר מבצעים עניין 
את השליחות, מביא הדבר לביאת המשיח 
יקוים  המשיח  שבביאת  מכיוון  בפשטות, 
"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד", "והיתה 
בגלוי  יהיה  אומרת  זאת  המלוכה",  לה' 
העניין של "מלא כל הארץ כבודו" בין "כל 

באי עולם".

)תרגום מלקוטי שיחות כט, הוספות(

וירא אליו ה'   )וירא יח, א( 

יכנף  ולא  כדכתיב  לבוש  שום  בלי  לעתיד  הנגלה  ה'  באור 
עוד מוריך ]פי' שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש[ והיו עיניך 
רואות את מוריך . .  ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו 
המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא 
מתחילתו וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה 
כדכתיב אתה הראת לדעת . . הראת ממש בראיה חושיית 
כדכתיב וכל העם רואים את הקולות רואים את הנשמע . . 
רק שאחר כך גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ 
הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילוי 
ומיתרון  עוז  שנקראת  התורה  ע"י  לישראל  שיאיר  ה'  אור 
והלכו  כדכתיב  כן  גם  יגיה חשך האומות  לישראל  ההארה 
גוים לאורך וגו' וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכתיב 

ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וגו'  

)תניא פרק לו(

ותשקין את אביהן יין   )וירא יט, לג( 

סבורות  שהיו  וגו'  זקן  אבינו  הצעירה  אל  הבכירה  ותאמר 
שנתכלה העולם כדור המבול לכה נשקה את אבינו יין וגו'.

ונחיה  זרע  מאבינו  ונחיה  שמואל  רבי  משום  תנחומא  ר' 
מאבינו בן אין כתיב כאן אלא ונחיה מאבינו זרע אותו זרע 

שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח.

ותשקן את אביהן יין וגו' נקוד על וי"ו של ובקומה שבשכבה 
אל  הבכירה  ותאמר  ממחרת  ויהי  ידע  בקומה  ידע  לא 

הצעירה וגו'.

מנין היה להם יין במערה אלא ממה שהיין מרובה להן היו 
מביאין אותו במערות א"ר יהודה בר סימון נעשה להם מעין 
דוגמא של עולם הבא היך מה דאת אמר )יואל ג( והיה ביום 

ההוא יטפו ההרים עסיס: 

)בראשית רבה(

המילה 'חולה' עולה 
בגימטריה מ"ט )49(, כלומר: 
כאשר הנשמה הגיעה לשיא 

השלימות, היא נקראת 
חולה, כי היא בתשוקה חזקה 

לקבל את אותו גילוי נכסף

זמני
השבת

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

17:47   17:42   17:29  17:38  17:23   הדלקת נרות  

18:45   18:38   18:36  18:37   18:35   יציאת השבת  

הפטרה: ואשה אחת - ותשא את בנה ותצא )מלכים-ב ד, א - לז(



נפלאות עכשיו

  ט"ז-כ"ב חשוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

יכריזו כאן - וכן יקוםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מעשר.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

פרק יג-יד. הל' מעשר שני ונטע רבעי. פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

הל' איסורי מזבח. פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

הל' מעשה הקרבנות. א.
פרק ב.
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אליהו המבשר
ערבון עד הגאולה

הנביא מספר כי לפני ביאת המשיח )"לפני בוא יום ה'"( יבוא אליהו, 
ויחזיר בתשובה את האבות והבנים.

אלא  "אליהו"  לא  מיוחדת.  בצורה  הזה  בפסוק  כתוב  אליהו  שמו של 
"אליה". זו לא הפעם היחידה ששמו של אליהו נכתב בצורה כזו )בלי 
האות ו'( אלא ישנם חמישה מקומות בתנ"ך בהם נכתב "אליה" במקום 

"אליהו". מדוע? לאן נעלמה האות ו'? 

מי שלקח את האות ו' הוא יעקב אבינו. ליעקב אין אות ו' בשמו, אך יש 
חמש מקומות שהוא דוקא כן נכתב עם ו' - "יעקוב". בחמישה מקומות 
אלו לקח יעקב את האות ו' משמו של אליהו, וכך נשאר אליהו בתור 

"אליה" ויעקב בתור "יעקוב".

ידע  אבינו  יעקב  ערבון.  בתור   - האות  את  מאליהו  לקח  אבינו  יעקב 
שאחד מתפקידיו של אליהו הנביא הוא לבוא ולבשר את הגאולה לבני 
כעירבון,  אות אחת  יעקב מאליהו  לכן לקח  יעקב.  בניו של   - ישראל 
בכדי לוודא שאליהו לא ישכח חלילה לעשות את תפקידו לבוא ולבשר 

על הגאולה.  

בזכות זיכוך הגוף
מכל  יותר  אפילו  לגמרי,  הגשמי  גופו  את  זיכך  היה  הנביא  אליהו 
הצדיקים האחרים. לכן דוקא הוא יזכה לבשר על הגאולה שבה תזדכך 

לגמרי כל גשמיות העולם.

על המידה הרבה בה זיכך אליהו את גופו הגשמי, אנו יכולים ללמוד 
מסיפור עלייתו של אליהו השמימה.

ביום שבו לקח ה' את אליהו הנביא לשמים, אליהו יצא מן הגלגל יחד 
עם אלישע תלמידו. במהלך דרכם מנסה אליהו לבקש מאלישע שיישאר 
במקומו ולא יצטרף אליו להמשך הדרך, אך אלישע אינו מוכן לוותר 

ונשאר עם רבו עד לרגע האחרון.

צעירים,  נביאים  לקראתם  יוצאים   - מגיעים  הם  אליו  מקום  בכל 
ושואלים את אלישע "האם יודע אתה כי היום הקב"ה לוקח ממך את 

רבך?" אלישע עונה להם כי יודע הוא, אך שישתקו ולא ידברו על כך.

אליהו ואלישע מגיעים לנהר הירדן. אליהו מוריד את אדרתו ומכה בה 
על מי הנהר, מי הנהר נחצים לשניים ואליהו ואלישע עוברים באמצע. 
מבקש  ואלישע  ממנו,  לבקש  רוצה  הוא  מה  אלישע  את  שואל  אליהו 
שתשרה עליו רוח נבואה פי שניים מאשר אליהו. אליהו מודיע לו כי אם 

הוא יזכה לראותו נלקח על ידי הקב"ה - הוא אכן יזכה לכך.

בעוד הם ממשיכים ללכת ולדבר, עברו ביניהם לפתע סוסים ומרכבה 
עשויים מאש והפרידו ביניהם, ואז - עלה אליהו בסערה לשמים.

גופו של אליהו הנביא לא היה צריך קבורה באדמה כמו כל אדם שמת. 
כיון שגופו של אליהו היה מזוכך לגמרי ומאוחד עם נשמתו, לכן הוא 

עלה לשמים כמו הנשמה.

זיכוכו של אליהו הנביא את גופו הוא הסיבה לכך שזכה להיות מבשר 
הגאולה. שנזכה כולנו לחיי נצח מיד ממש!   

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

במגרש הכדור-רגל...

בנוגע למערת המכפלה, שאותה הרי קנה אברהם אבינו ב"ארבע  ובפרט 
ואת  הזאת  האמה  "גרש  כתוב  ובתורה  לסוחר",  עובר  כסף  שקל  מאות 
בנה כי לא יירש בן האמה הזאת", שמפסוק זה מובן שאין לישמעאל שום 

שייכות למערת המכפלה. 
)משיחת שמחת תורה תשל"ז - בלתי מוגה(

כל  כי  מלמד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
סוגי  בכל  המקומות,  בכל  בעולם,  האנשים 
המקצועות – כולם ללא יוצא מן הכלל צריכים 
לעבוד את ה'. וכיון שכך, על החסידים בפרט 
ועל יהודים שומרי תורה ומצוות בכלל, לחפש 
רעיונות ודרכים כיצד לקרב כל אדם בעולם, 

בכל מצב שהוא נמצא, לתורה ולעבודת ה'.

חסיד  מצפת,  פריד  גרשון  ר'  גם  הוא  כזה 
חב"ד נלהב, שרואה את עצמו כבר שנים רבות 
בקבוצות  וחסידות  יהדות  להפצת  כשליח 
הספורט בארץ. במשך השנים רכש ר' גרשון 
ספורט  קבוצות  של  והערכתם  אמונם  את 
רבות, ובכולן הוא פועל לחבר את השחקנים, 

את המנהלים ואת האוהדים לקיום רצון ה'.

לפני כחודשיים, ביום חמישי ח''י אלול )26/8(, 
התקיים משחק מכריע של קבוצת מכבי חיפה 
היתה  ידועה מאירופה. למשחק  כנגד קבוצה 
להיכנס  הקבוצה  בהצלחת  מכרעת  חשיבות 
שכמובן  מה   – באירופה  נחשבות  לתחרויות 
הקבוצה,  של  והחשיבות  הכבוד  על  משפיע 
ידע  גרשון  ר'  הכספי.  הרווח  על  גם  וממילא 
שאם הקבוצה תקבל את ברכת הרבי שליט"א 
אכן  והם  במשחק  להצלחה  המשיח  מלך 
הזדמנות  זו  שתהיה  הרי  במשחק,  יצליחו 

גדולה לקרב את ליבם של חברי הקבוצה. 

שעות ספורות לפני התחלת המשחק, התיישב 
ר' גרשון וכתב בקשת ברכה מהרבי שליט"א 
מכרכי  באחד  הכניס  אותה  המשיח,  מלך 
ד'  )בכרך  שהתקבל  המענה  קודש.  האגרות 
הקיימות:  בנסיבות  מאתגר  די  היה  סו(  עמ' 
"לסדר מסיבות והתוועדות של כל אלה אשר 

השפעתו עליהם".

בקשת  כתב  גרשון  שר'  קודמות  בהזדמנויות 
מספר  קיבל  ספורט,  קבוצת  עבור  ברכה 
ומהניסיון  התוועדות.  לערוך  הוראה  פעמים 
שכבר צבר באמתחתו ידע שקבוצה שקיימה 
וערכה  הרבי שליט"א מלך המשיח  דברי  את 
קבוצה  אולם  במשחק.  הצליחה   – התוועדות 
 – ההוראה  את  קיימה  לא  שונים  שבתירוצים 
הפסידה. השעה היתה אחרי ארבע בצהריים. 
בשעה שמונה בערב צריך להתקיים המשחק. 
להספיק  לחוץ  כך  כל  בזמן  מצליחים  איך 

לקיים התוועדות?

ואז עלה לו רעיון: מידי  ר' גרשון חשב מעט 
הספורט  לאנשי  ושולח  מצלם  הוא  שבוע 
השבוע.  מפרשת  אקטואלי  מסר  עם  סרטון 
כעת חשב לנצל את הפלטפורמה הזו לערוך 
בבית  אצלו  מצולמת  התוועדות  בזריזות 

ולשלוח אותה לשחקנים.

מיד  התיישב  גרשון  ר'  למעשה.  ממחשבה 
ח''י  היה  התאריך  כזכור,  התוועדות.  לעריכת 

אלול, יום הולדת הבעל שם טוב ורבי שניאור 
זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. ר' גרשון 
והפיק  הצדיקים  שני  של  מעשיהם  על  סיפר 
מהם מוסר השכל לחיינו כיום. בעיצומה של 
בקופת  מטבעות  גרשון  ר'  שם  ההתוועדות, 
הצלחת  לזכות  השולחן,  על  שעמדה  הצדקה 

הקבוצה במשחק.

שלח  ההתוועדות,  את  לצלם  כשסיים  מיד 
מנהל  לגיל,  ההתוועדות  סרטון  את  גרשון  ר' 
הסרטון  את  להעביר  ממנו  וביקש  הקבוצה, 
לכל השחקנים, כדי שיוכלו לקיים את הוראת 
הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך התוועדות, 
גיל  במשחק.  ברכה  להם  יביא  זה  ובוודאי 
הודיע מיידית שהוא מעביר מיד את הסרטון 

לכל השחקנים.

ניצחה  חיפה  מכבי  קבוצת  בלילה.  עשר 
של  השמחה   .4-0 של  בניצחון  במשחק 

השחקנים ואוהדי הקבוצה היתה גדולה...

הוא  משהו...  הזכיר  הזה  המספר  גרשון  לר' 
פתח את סרטון ההתוועדות מהצהריים וראה 
נתן  נכון: בשעת ההתוועדות  זוכר  שהוא אכן 
לזכות  הצדקה  בקופת  מטבעות   4 גרשון  ר' 

הצלחת הקבוצה. 4 מטבעות – 4 שערים...

גם בספורט, כשמתקרבים לרצון ה' זה מביא 
ברכה.  

•    לזכות התינוקת חנה בת ר' ניסים וחיה רייזל ברוך - ויזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים    •

הדפסת תניא במועדון מכבי חיפה

ר' גרשון קיבל מספר 
פעמים הוראה 

לערוך התוועדות. 
ומהניסיון ידע 

שקבוצה שקיימה 
את דברי הרבי 
שליט"א מלך 

המשיח וערכה 
התוועדות – הצליחה 

   מענדי ליפש



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

וסודות  הקבלה  רזי  עם  מיוחד  קשר  יש  הגליל  לאזור 
התורה. אולי משום כך נאמר בספר הזוהר הקדוש, אותו 
שנה,  כ-2000  לפני  יוחאי  בר  שמעון  רבי  התנא  חיבר 
ניתן  כי מלך המשיח עתיד להתגלות בארץ הגליל. אכן 
לראות ביטוי מיוחד לפעולות הרבי שליט"א מלך המשיח 
באזור הגליל, בין השאר באמצעות שליחיו, אלו העומדים 
על משמרתם ועוסקים בשליחותם כבר שנים רבות, וגם 

הצעירים שביניהם שיצאו לשליחות לפני זמן לא רב.

החלטה לא קלה
הרב שמואל חי חתן משתייך לקבוצה השנייה. עוד לא 
נווה  מלאו שנתיים מאז בואה של משפחתו אל היישוב 

זיו, במועצה האזורית 'מעלה יוסף' שבגליל המערבי. 

סבו וסבתו מתגוררים באזור, וכבר לפני כמה שנים הבחין 
בפוטנציאל הקיים ובצורך להגביר את היהדות בסביבה. 
"ההחלטה על המעבר ליישוב לא היתה קלה", אומר הרב 
וגם בשל  שמואל חי, "בגלל המרחק הגדול מהמשפחה, 
זיו  לנווה  להגיע  בחרנו  לבסוף  עבודה.  במציאת  הקושי 
מכיוון שזהו יישוב חדש יחסית ומתגוררות בו משפחות 

צעירות וילדים רבים".

הם מצאו בית להשכרה עם סלון גדול וחצר רחבת ידיים, 
ומכיוון שהם מארגנים לעתים קרובות פעילות עם ילדים 
ואירועים למבוגרים הדבר היווה עבורם יתרון בולט בשל 
את  שהשלימו  לאחר  קהל.  של  להתכנסויות  ההתאמה 
תשובי  עם  קשרים  ולפתח  הכרות  ליצור  החלו  המעבר, 

המקום, שקיבלו את פניהם בשמחה.

ברכות רבות
לקראת כל חג הם יוצאים לביקורי בית, עם ערכות תוכן 
מושקעות שהם מכינים בעצמם. לאחרונה החלו להרחיב 

יחד  הולכים  הם  שישי  יום  ומידי  הביקורים,  מיזם  את 
לבקר כמה משפחות ומעניקים חלות מאפה בית לכבוד 

שבת קודש. 

"זו הזדמנות מצוינת להכיר את התושבים פנים אל פנים, 
בלוח  נמצאים  בו  לזמן  הקשורה  יהדות  מנת  ולהקנות 

השנה היהודי", מספר הרב חתן.

הם  השליחות  במסגרת  כי  לעובדה  מתכחש  לא  הוא 
נתקלים בקשיים כאלה ואחרים, אך מסביר מה נותן את 
הכוח להתמודד ולהתקדם: "תמיד אנחנו מזכירים לעצמנו 

כאן בשליחות של הרבי שליט"א מלך המשיח,  שאנחנו 
ולכן כלל אין ממה לחשוש. לפני ואחרי כל פעילות אנחנו 
ה'אגרות  לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות  כותבים 
אנחנו  ההצלחה.  על  ולדווח  ברכתו  את  לבקש  קודש' 
הליווי  את  ומרגישים  מעודדות,  תשובות  לקבל  זוכים 

הצמוד והברכות הרבות".

ההתוועדות גרמה לנס
חי,  הרב שמואל  מספר  ביישוב",  המתגורר  יהודי  "ישנו 
סוסים.  על  רכיבה  במהלך  נפצע  רבות  שנים  "שלפני 
חייו  את  המשיך  הפגיעה  לאחר  ארוכות  שנים  במשך 
כרגיל, אך ביום בהיר התגלתה אצלו בעיה רפואית חמורה 
בראש, שלהערכת הרופאים נבעה מהפציעה ההיא. מצבו 
גם  במסגרתם  ניתוחים,   14 לעבור  נאלץ  והוא  הסתבך 
קשה  היה  הדבר  מאוזניו.  באחת  השמיעה  את  איבד 
עבורו מאוד, במיוחד לאור העובדה שהוא מוזיקאי ומנגן 
בלהקה. מצבו החדש לא אפשר לו להמשיך לנגן, והכביד 

עליו גם בהתנהלות היומיומית הפשוטה. 

לפני מספר חודשים הוא השתתף בהתוועדות חג הגאולה 
לבבית  ברכה  לקבל  וזכה  בביתנו,  שנערכה  תמוז  ג' 
לשיפור במצבו. למחרת )!( חש בשינוי כלשהו, ומה רבה 
היתה הפתעת הרופאים כי החל אצלו תהליך של ריפוי 

וחזרה של אחוזי שמיעה מסוימים באוזן הפגועה".

את  להרחיב  למשל  רבות,  תוכניות  חי  שמואל  לרב 
באמצעות  השאר  בין  הסביבה,  ליישובי  גם  הפעילות 
ישראל אותם הם מפתחים  לילדים להכרת חגי  סדנאות 
ומעבירים. "הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכל יהודי 
נוצרת  והוא מתכוון לכך. בעקבות הפעילות  הוא שליח, 
התעניינות בקהל ואנשים שואלים על הגאולה הקרובה. 
אנחנו מצידנו מסבירים על בשורת הגאולה, ומיד ממש 

נקבל פני משיח צדקנו יחד עם כל עם ישראל".  

כשהכיתה פחות מוצלחת מהעבר
תלמידות  עם  בלימוד  מתעניינת  אינה  זו  שבשנה  ...כותבת 
הכשרונות  את  להן  שאין  מפני  שעברה,  בשנה  כמו  הכתה 

לקלוט את הלימוד כמו הכתה הקודמת.

חשק  יותר  עוד  להוסיף  צריך  זה  ענין  שאדרבה,  מובן  והנה, 
יותר מהרגיל, להעמיד את התלמידות על הרמה  והתענינות, 
בהתאם  בעולם,  חלקו  לתקן  האדם  כל  זה  הרי  כי  הראויה 
לכשרונות שלו שהשם יתברך העניק לו, בפרט כשרון בחנוך 
והשפעה על נוער, והרי זו תכלית בריאתו להרבות אור בעולם 
שדוקא  אגרא,  צערא  ולפום  אור,  תורה  מצוה  נר  הפצת  ע"י 
הן  מפותחים,  כך  כל  לא  שלהן  שהכשרונות  כאלו  תלמידות 
הקב"ה  של  ומדתו  הבורא,  רצון  את  בהן  למלא  היפה  החלק 
ממלאים  שכאשר  ככה,  פעמים  שכמה  אלא  מדה  כנגד  מדה 

את רצון השם יתברך, למרות שהיצר הרע מנסה להשלות שזה 
דבר קשה, אזי הקב"ה עושה את רצון האדם למלאות משאלות 

לבבו הטובות.
)אגרות קודש חלק יב עמ' פד - תרגום(

לתת צדקה כל יום
לעמוד  תוכל  אם  יודעת  לה, שאיננה  כותבת שמרת... אמרה 
בנתינה לקופת צדקה כל יום. עליה להסביר לה, שאין הכוונה 
בזה שתתן יותר מהאפשרות שלה, אלא שאת מה שהיא נותנת 
במקום לתת זאת בבת אחת, תתן מעט בכל יום. ואף שלקופת 
שנותנת  או  בבת אחת  נותנת  היא  אם  הבדל  כל  אין  הצדקה 
פעמים רבות, אבל לגבי האדם נותן הצדקה - כן ישנו הבדל 

גדול, כי יש להתרגל לתת צדקה בכל יום.

)אגרות קודש חלק יב עמ' קא - תרגום( 

שליחותה של משפחה צעירה מהגליל לגאולה

נוה זיו. בקטן: פעילות עם ילדי הישוב

תמיד אנחנו מזכירים 
לעצמנו שאנחנו כאן 

בשליחות של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, ולכן כלל אין 
ממה לחשוש. לפני ואחרי 

כל פעילות אנחנו כותבים לו 
באמצעות ה'אגרות קודש'


