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ב"ה
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ח' כסלו ,חודש הגאולה ,ה'תשפ"ב ()12.11.21

לומדים חסידות -
חיים גאולה בפשטות

עלינו להמשיך בדרכו של אדמו"ר האמצעי ,שיום הולדתו ויום הסתלקותו חלים בשבת זו ולהרחיב את לימוד
החסידות ,המרימה את האדם לידי גילוי כוחותיו הכמוסים ומאפשרת לכל אחד לחיות גאולה בפשטות
קביעתו הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח ,כי כיום
כל אחד מאיתנו מרגיש בנשימת האויר את ענינו של
המשיח  -אויר של משיח ,מעידה על השלב המיוחד בו אנו
חיים ,כאשר ניתן ממש לחוש
את התגלות מציאותו של מלך
המשיח ולחזות בפעולותיו לעיני
כל.
לקביעה זו ,ישנה השלכה
מעשית על חיינו .נקל להבין זאת
באמצעות משל על אדם המגיע
למקום ,אך עיניו עדיין מכוסות
והוא אינו יכול לראות את
המתחולל סביבו ,בנשימת האויר
הוא חש כי משהו שונה מתרקם
כאן ,כמו במסיבת הפתעה או
ברגעי התרגשות דומים .כל מה
שנותר לו הוא להוריד את הכיסוי
כדי לקלוט שאכן משהו עצום
מתחולל פה.

מביא את האדם לחיבור עם כוחותיו הכמוסים ביותר.
שלב מכריע בהתגלות זו ,אירע בדור השני לאדמו"רי
החסידות .אצל אדמו"ר האמצעי ,רבי דובער ,שיום הולדתו
ויום הסתלקותו חלים ביום שבת
קודש זה ,ט' כסלו .לעומת נקודות
קצרות שנאמרו עד לדורו ,הביא
אדמו"ר האמצעי לגילויים נעלים
ביותר באמירת דברי חסידות
בצורה נרחבת ,שיועדה לכל
שכבות הציבור ,כאלו האוחזים
בהבנה עמוקה וכאלו שעדיין לא.

תורת החסידות הלכה והתרחבה
מדור לדור ,עד לדורנו ,בה
מגיעים דברי החסידות לכל אחד
ואחד ,בכל מקום שהוא .בדרך
פעילות משיח בפסטיבלים
לעבודה ,בשעת מנוחה ,בשיעור
אחרי הפסקה בעקבות הקורונה ,חזרו השבוע
פעילי פסטיבל אור לפעול עם הצעירים בשטח בבית הכנסת ובכל רמת לימוד
אפשרית ,יכול כל אחד להתחבר
וללמוד חסידות ,להתעלות ברגע אחד לדרגות הגבוהות
יהודים לאורך הדורות שאפו לעלות לארץ ישראל על
ביותר ,לעבור לשלב מתקדם ולחיות גאולה בפשטות.
מנת לזכות לנשום את האויר בארץ הקדושה ,ואף חז"ל
הפליגו במעלת אויר זה בקובעם כי "אוירה של ארץ ישראל
מחכימה" .לא תמיד חש ומבין האדם את משמעות נשימת
יום גדול זה ,בו מציינים כאמור את יום הולדתו ויום
אויר זו ,אך ברור כי לה משמעות מעשית.
הסתלקותו ,ולמחרת ,ביום י' כסלו את יום חג הגאולה שלו,
בוודאי ינוצלו להשתתפות כל אחד ואחת בהתוועדויות
הנערכות בכל מקום ומקום לרגל התאריך המיוחד (לגברים
השלב המתקדם בו אנו נמצאים מעיד על כך שאנו חיים
ונשים בנפרד) ,בהם ידברו על מעלת לימוד החסידות תוך
בתקופה נעלית ביותר .זמן מיוחד בו יכול כל אחד ,לגלות
קבלת החלטות טובות על ידי המשתתפים להגביר את
את כוחותיו הפנימיים ולהביא לידי גילוי את כל הענינים
ההשתתפות בשיעורים אלו ולהביא משתתפים נוספים
הנעלים הטמונים בו.
לטעום מהאור הגדול.

החלטות טובות

לגלות את הכוחות הפנימיים

הכח לכך התגלה על ידי רבותינו נשיאנו ,אדמו"רי חסידות
חב"ד שגילו זאת באמצעות הפצת תורת החסידות מדור
לדור ,תורה המאפשרת לכל
אחד לחיות ולהבין עניני
אלוקות נעלים שבעבר היו
כמוסים ונסתרים .גילוי זה,

הרבי שליט"א מלך המשיח ,מורה כי את ההתוועדויות יש
להמשיך הלאה לשאר ימי חודש כסלו ,ובמיוחד בתאריכים
הבולטים בחודש זה ,י"ד כסלו  -יום חתונתו ,י"ט וכ'
כסלו  -חג הגאולה ,ראש השנה לחסידות ,ועד למסיבות
המשפחתיות בימי החנוכה הבאים לטובה ,בגאולה האמיתית
והשלימה ,ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
חוגגים ט'-י' כסלו
בשבת זו מציינים את יום ט' כסלו ,יום הולדתו
ויום הסתלקותו של האדמו"ר האמצעי ,רבי
דובער ,הרבי השני בשלשלת נשיאי חב"ד.
לרגל יום זה ,יתקיימו התוועדויות חסידיות,
בהשתתפות הציבור הרחב ,בהם יציינו את
דרכו היחודית באמירת ולימוד דברי חסידות
באופן רחב ביותר .למחרת מציינים את יום י'
כסלו ,יום בו הוא השתחרר ממאסר שהושת
עליו בעקבות עלילה שפלה וקטרוג כנגד
דרכו בהפצת החסידות.

לקראת י"ט כסלו
במוקדי חב"ד נערכים לאירועי י"ט כסלו,
שיתקיימו במתכונת נרחבת .בכל רחבי
הארץ והעולם ,יתקיימו התוועדויות וכנסים
לחיזוק לימוד החסידות והפצתה ,המזרזת
את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.

לקראת מבצע חנוכה
הפעילים והשלוחים ,כבר החלו בהערכות
לקראת פעילות ימי החנוכה ,להאיר את
העולם באור הגאולה .בימים האחרונים,
הגיעו משלוחי הפקות ועזרי החג למרכז
ההפצה 'ממש' ,המספק לשלוחים את
מעטפת המוצרים למבצע הגדול .ניתן
להשיג כבר כעת את ערכות החנוכיות,
חנוכיות גדולות ,לצד עלונים וחומרי הסברה
שונים .לפרטים.077-5123-770 :

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

העסקים והעבודה מביאים לידי שלמות
כאשר נולד זבולון  -בנה השישי של לאה  -היא ידעה
שזהו זה ,מעתה ואילך תיקבע דירתו של יעקב דווקא
אצלה ,כי היא זכתה וממנה יצאו מחצית משנים עשר
השבטים ,יותר מכל שאר האימהות.

ובענייני העולם ולא רק בלימוד התורה ,וכמו שאומרים
חז"ל שרבים מחכמי ישראל ניסו לחקות את הנהגתו
של רבי שמעון בר יוחאי (שהיה עסוק אך ורק בלימוד
התורה) ולא עלתה בידם ,כי העיקר הוא לעשות דירה לה'
דווקא על ידי ההתעסקות עם העולם.

כל דבר שמסופר בתורה הוא מדויק לחלוטין ,וצריך
להבין :כיצד ייתכן שמבין כל השבטים ,דווקא זבולון היה
זה שקבע את עיקר דירתו של יעקב ,והלא זבולון מסמל
את איש המסחר ,היוצא אל העולם (כנאמר בברכת יעקב
לזבולון "זבולון לחוף עמים ישכון" – כי עיקר עיסוקו
היה במסחר) ,ואילו עיקר תחום עיסוקו של יעקב היה
בלימוד התורה ,ואיך יכול להיות שדווקא מי שמסמל
את היציאה לעולם קובע את מקומו של מי שמסמל את
לימוד התורה?

כעת נוכל להבין את התשובה על שתי השאלות :בדיוק
כמו שדירתו של ה' היא דווקא במקום הנמוך ביותר ,ככה
גם יעקב קבע את דירתו דווקא בעקבות זבולון – המסמל
את העבודה בעולם הנמוך ,ודווקא בהיותו פועל בביתו
של לבן הארמי הוא הקים את היסוד של עם ישראל.

כיום רוב עם ישראל עוסקים
דווקא במלאכה ובענייני
החידוש של הנשמה
העולם ולא רק בלימוד
המיוחד בסוג העבודה של זבולון הוא שדווקא כך מתגלה
התורה ,כי העיקר הוא
תוקף נשמתו של היהודי; כאשר נמצאים בבית הכנסת
לעשות דירה לה' דווקא על
ועסוקים רק בלימוד התורה ,הנשמה לא ממצה את
הכוחות שטמונים בה.
ידי ההתעסקות עם העולם

מכל זה מובן שקיימת מעלה דווקא במסחר ובעבודה
לברר את העולם על פני לימוד התורה.

דווקא בחרן
הדבר יובן על פי שאלה דומה העולה מחייו של יעקב
אבינו :בפרשת השבוע אנחנו למדים על כך שדווקא
בביתו של לבן הארמי הצליח יעקב אבינו בהצלחה נדירה
למעלה מן המצופה – "ויפרוץ  . .מאוד מאוד".
הצלחתו של יעקב לא פסחה על הצד הרוחני ,ואפילו
היסוד של כל עם ישראל (רוב רובם של השבטים) – נולד
דווקא בחרן.
ונשאלת השאלה :איך ייתכן שהצלחה המיוחדת קרתה
ליעקב דווקא במקום הכי לא צפוי – בחרן (הנקראת כך
על שם "חרון אף של מקום") ולא בארץ ישראל ,ובהיותו
פועל אצל לבן הארמי?!

להתעסק עם העולם
ההסבר לשתי השאלות הללו טמון במאמר חז"ל "צדיקים
דומים לבוראם" .גם הקדוש ברוך הוא קבע את מקום
דירתו – לא בעולמות הרוחניים למעלה ,אלא – דווקא
בעולם הזה הגשמי ,המקום הנמוך ביותר.

דווקא כאשר הנשמה עומדת בהתמודדות מול אתגרי
היום יום בבירור העולם ,והיא נשארת קשורה לה' למרות
הקושי ,דווקא אז מתבטא החידוש הגדול שלה.

והחידוש הגדול הוא שאפילו בעלי העסק ההולכים בדרכו
של זבולון קובעים זמן ללמוד תורה ולהתפלל במתינות,
וזהו חידוש גדול יותר מאשר מי שעסוק תמיד בתורה
יומם וליל.

את הדירה לה' עושים בני ישראל על ידי שמקיימים
מצוות ועושים מעשי טוב וחסד ,וכך מזככים את העולם
ומכינים את הדירה שתהיה ראויה עבור הבורא.

ועל ידי כל זה זוכים מיד ממש לגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו ,במהרה בימינו ממש.

זו הסיבה שכיום רוב עם ישראל עוסקים דווקא במלאכה
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ניצוצות של גאולה
וישכב במקום ההוא

(ויצא כח ,יא)

וכנגד הבית השלישי העתיד להיות אמר "וישכב במקום
ההו"א כי בו תהיה המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה
בשם שכיבה .הנה אם כן זכר כל מה שקרה ליעקב באותה
לינה להגיד שהיה סימן מה שקרה לו שם בפועל למה
שקרה לזרעו אחר כך בענין מקום בית המקדש כי היה
כמו שאמרו חכמינו ז"ל (תנחומא לך לך ט) כל מה שאירע
לאבות סימן לבנים.
(אברבנאל)

ושבתי בשלום אל בית אבי

(ויצא כח ,כא)

כאשר יוצאים למלא את שליחות הפצת התורה והפצת
המעיינות חוצה ,עד לחוצה שאין חוצה ממנו" ,חרון אף
של מקום בעולם" – יש לזכור שהכוונה אינה שיישאר ,חס

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

ושלום ,במקום זה (גם כאשר נמצא במעמד ומצב נעלה כו'),
כי אם לסיים את מילוי השליחות ,ולשוב אל בית אביו,

התוועדויות שמביאות גאולה

היינו שבכל פעולה ופעולה חדור הוא ברצון לסיים את
השליחות ולשוב אל בית אביו – "ושבתי בשלום אל בית
אבי" – בגאולה על-ידי משיח צדקנו מהמצב של גלינו
מארצנו (בית אבינו).

כדאי לקשר את חג הגאולה דיו"ד כסלו,
עם הוספה  -עד שלא בערך  -בלימוד
התורה וקיום המצוות ,ובפרט על-ידי
עריכת התוועדות בכל מקום ,שיקבלו
החלטות טובות בכל ענייני העבודה ,כולל
ובמיוחד  -העניינים דבעל הגאולה  -הפצת
התורה והיהדות ,והפצת המעיינות חוצה.
ולהמשיך זאת גם על הימים הבאים דחודש
כסלו  . .ומכיוון שכל הגאולות קשורות זה
בזה ,שההחלטות טובות בכל עניינים אלה
 יביאו מיד את הגאולה העיקרית  -גאולההאמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

ועניין זה מודגש ביותר בדורנו זה ,דור האחרון – מכיוון
שכבר "כלו כל הקיצין"" ,דאלאי קיצין" (לא רק "דאלאי
גלות") ,ובלשון כבוד קדושת מורי-וחמי נשיא דורנו ,שלא
נותר אלא "לצחצח את הכפתורים" ,ולאחרי שעברו עוד
עשיריות שנים של התעסקות בהפצת המעיינות חוצה
בשליחותו של נשיא דורנו ,סיימו כבר גם את "צחצוח
הכפתורים" – הרי בודאי ובודאי שלא נותרה אלא הפעולה
הכי אחרונה של "עמדו הכן כולכם" לקבלת פני משיח
צדקנו" ,ושבתי בשלום אל בית אבי".
(משיחת ש"פ ויצא ה'תשמ"ח)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע
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16:20
17:21

16:10
17:19

16:24
17:22

הפטרה :ועמי תלואים  -ובנביא נשמר (הושע יא ,ז  -יב ,יד)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

(משיחת שבת פרשת ויצא תש"נ)

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

ניו-יורק

16:22
17:23

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
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ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

יש אמונה  -יש ברכה!

הכי נמוך ,הכי גבוה
בזמנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן ,נערכה מלחמה גדולה בין
מדינת רוסיה בראשות הצאר אלכסנדר ,לבין מדינת צרפת בראשות
נפוליאון.
למלחמה זו היו השלכות רבות על מצבם של היהודים במדינת רוסיה.
מדינת צרפת היוותה סמל של חופש והפקרות .ואם צרפת היתה
מנצחת וכובשת את רוסיה ,היתה משתררת ברוסיה אוירה של חופש
מתורה ומצוות ,והדבר יכול היה לגרום נזק רב לעם היהודי חלילה.
האדמו"ר הזקן סבר שלמען מצבם הרוחני של היהודים עדיף שרוסיה
תנצח ,כי הרוחניות היא העיקר .לעומת זאת ,אחד מגדולי ישראל ,רבי
שלמה מקרלין ,סבר שעדיף שצרפת תנצח במלחמה .בין הצדיקים
הוסכם כי בראש השנה ,מי שיתקע בשופר הראשון מביניהם  -משמים
יפסקו כדעתו.
בראש השנה קם רבי שלמה מקרלין מוקדם בבוקר והתחיל להתפלל
בזריזות בכדי להגיע לתקיעת שופר כמה שיותר מוקדם .האדמו"ר הזקן
היה אז בעיירה אחרת ,הוא לא התחיל להתפלל מוקדם כל כך ,אך תקע
בשופר עוד לפני התפילה.
כאשר הגיע רבי שלמה מקרלין לתקיעת שופר ,נטל את שופרו ,הצמיד
אותו לפיו ,ואז הורידו ואמר "הליטוואק ניצח" (ליטוואק הוא כינוי
לאדמו"ר הזקן שחי במדינת ליטא) .ואכן לאחר זמן ניצחה רוסיה
במלחמה ,וצרפת נפלה.
האדמו"ר הזקן ערך תפילות רבות ועזר הרבה לרוסיה על מנת שתנצח
את צרפת במלחמה .עד כדי כך התנגד האדמו"ר הזקן לצרפת ,שכאשר
נכנס נפוליאון לשטח שלו ,יצא משם במהירות.
מסיפור זה רואים כי מצבה הרוחני של צרפת היה גרוע מאוד ,והיא
סימלה חופש והפקרות מכל ענין של קדושה ,עד כדי כך שהיא נחשבת
למקום הנמוך ביותר מבחינה רוחנית.
בדורנו ,אפילו מקום תחתון כמו צרפת הפך למקום של קדושה .כיום
יש שם יהודים רבים המקיימים תורה ומצוות ,יש שם ישיבות שלומדים
בהם תורה ,בתי חב"ד שמפיצים מהם את מעיינות החסידות ,ועוד
דברים רבים המראים כי גם במקום התחתון הזה חדרה הקדושה.
צרפת היא סמל של הדבר הכי נמוך .וכאשר היא הפכה להיות נעלית -
סימן שהעולם כולו התעלה.

אין מה לחשוש מהעולם
עובדה זו מלמדת אותנו כיצד להתמודד עם העולם.
לפעמים נדמה שקשה לנו לקיים תורה ומצוות ,לחיות משיח ,או לפרסם
משיח .לפעמים גם מתגנבת מחשבה אודות יהודים אחרים שכביכול
אינם רוצים לקיים תורה ומצוות ,או שאינם מוכנים לשמוע על משיח.
זו טעות .כי היום העולם כבר השתנה!
העולם מוכן לגאולה והוא מוכן לקבל אותה .כל אחד צריך לעשות את
המוטל עליו לפרסם את המשיח בעולם ,והוא אכן יראה איך שהעולם
מוכן לקבל זאת ,ואינו מפריע לכך.
נתחזק בנבואת הרבי שליט"א מלך המשיח ,ונמשיך להסתער על העולם
עם בשורת הגאולה .אין מה לחשוש לרגע ,העולם עצמו מחכה לשמוע!
העולם מוכן!

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

ג' פרקים ליום
הל' כלי המקדש .פרק ו-ח.
פרק ט-י .הל' ביאת המקדש ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-ט .הל' איסורי מבזח ..א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ח'  -י"ד כסלו
פרק אחד ליום
הל' מעשה הקרבנות .יז.
פרק יח.
פרק יט.
הל' תמידים ומוספין .א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

הרב זלמן ורעייתו ברנשטיין ,חיכו לילדים
משלהם שנים ארוכות לאחר נישואיהם.
לקראת שמחת תורה תשע"ג נסעו בני הזוג
לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ,תוך
שהם מאמינים באמונה ברורה שבוודאי בחג
זה יזכו לקבל את ברכתו לפרי בטן.
בליל שמיני עצרת לפני ההקפות השתתף
ר' זלמן בהתוועדות חסידית ,בה ברכו אותו
החסידים מקרב לב שיזכה השנה להיפקד
בילדים .ר' זלמן חזר בשמחה רבה ל,770-
ל'הקפות' ,במהלכן ביקש מהרבי שליט"א
מלך המשיח שיזכו בשנה זו בפרי בטן.
למחרת ,נקלע ר' זלמן לשיחה ספונטנית עם
הרב בער'ל פאשטר ,משפיע בישיבת חב"ד
בצרפת .במהלך השיחה סיפר הרב פאשטר
שלפני זמן פגש באברך שחיכה כמה שנים
להיפקד בילדים והחליט להעניק לו דולר
מהרבי שליט''א מלך המשיח שהיה איתו
בכיס ,ואכן בתוך שנה הם נפקדו בפרי בטן.
עיניו של ר' זלמן אורו" .האם יש לך דולר גם
עבורי?"" .כן" ,אמר הרב פאשטר בהתרגשות
והוציא דולר מארנקו" .הדולר היה אצלי עד
עכשיו כפיקדון .ברגע זה אתה בעצם מקבל
את הדולר מהרבי שליט"א מלך המשיח
בעצמו! תבקש כל מה שאתה רוצה!"
ר' זלמן ביקש מיד מעומק הלב להתברך כבר
בשנה זו בזרעא חיא וקיימא בפועל ממש.
באותו רגע היתה לו תחושה פנימית חזקה
שהם זכו לקבל את הברכה הנכספת...
בליל שבת הקרוב ,מספר ר' זלמן ,ניגשתי
לספריית ה'אגרות-קודש' ב ,770-וביקשתי
לדעת שהתחושה אכן נכונה ,התשובה היתה
בכרך יא ע' קסב:
"ולהודעתו אודות מצב זוגתו תחי' .וכדאי
היה לבדוק המזוזות בביתם (אם לא נבדקו
במשך י"ב חדשים האחרונים) ,וכן לבדוק
את התפילין שלו ,וזוגתו בטח נוהגת במנהג
בנות ישראל הכשרות ,להפריש לצדקה קודם
הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב .הנה
השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד
זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל .בברכה".
ליותר מכך לא הייתי צריך! ברכה מפורשת
על ההריון!
במוצ"ש פ' בראשית ,התיישבתי לכתוב
מכתב מפורט לרבי שליט"א מלך המשיח
עם כל הסיפור ,ועל כך שהתשובה הנ"ל
באגרות קודש גרמה אצלי לשמחה ובטחון
גמור שאכן זכינו להתברך בפועל ממש .את
המכתב הכנסתי לאחד מכרכי האגרות קודש
הנמצאים ב ,770-כשהתחלתי לקרוא את

הרב זלמן ברנשטיין

ר' זלמן ביקש
מיד מעומק הלב
להתברך כבר בשנה
זו בזרעא חיא וקיימא
בפועל ממש .באותו
רגע היתה לו תחושה
פנימית חזקה שהם
זכו לקבל את הברכה
הנכספת...
התשובה נדהמתי ,המכתב נפתח באותו מקום,
בכרך יא ,ממש המכתב שראיתי בליל שבת!
מיד עם הגעתנו לארץ הקודש ,דאגנו לסדר
ענין שדרש תיקון בתפילין ובמזוזות ומיד
אחרי כן  -זכינו לבשורה המשמחת של הריון.
בשעה טובה ומוצלחת ,ביום השלישי שהוכפל
בו כי טוב ,כ"א אלול ,זכינו להתממשות
הברכה בעיני בשר  -בלידת שלישיית בנים
בריאים ושלמים למזל טוב!
מספר חודשים אחרי הלידה ,דפקו בדלת
שני חסידי ברסלב ,ביקשו תרומה וחילקו
חוברות .ראיתי שהם הגיעו ממרחק ,הצעתי
להם לשתות .דיברנו ,ואחד מהם סיפר שאין
לו ילדים .בהחלטה של רגע הדולר החליף
שוב ידיים' .כשיהיו בשורות טובות  -תתקשר
ותעדכן' ,אמרתי לו.
יותר מ 5-שנים עברו ,האיש התקשר' .אין
בשורות טובות ,איך אוכל להחזיר אליכם את
הדולר?' .נתתי לו כתובת למשלוח ,אך הדולר
לא חזר .השבוע ,הטלפון צלצל שוב' .מגיע לנו
מזל טוב! נולדה לנו בת אחרי  11שנים ,הדולר
בדרך אליכם'.
אשתו סיפרה שהדולר היה צמוד אליה לאורך
כל הדרך ,והיא זו שהתעקשה להשאיר אותו
עד שייוושעו.
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להכריח את הגוי לתת
ארץ ישראל מגיעה ליהודים ,ולכן כאשר זה מגיע לקנין נחלה ,הרי יש
להגיע למצב בו מכריחים את הגוי שימסור זאת חזרה  . .וכשהגוי מרגיש
שהכריחוהו כיון שהקב"ה נתן לנו זאת  -הרי שאז הוא מתפעל מזה!  -הוא
שמח שמשלמים לו עבור זה...
(שיחת שבת-פרשת ויצא תשכ"ט)

• לז"נ אורה אסתר בת ר' שמואל ומרים ע"ה צדוק ,נפטרה ביום כיפור ה'תשפ"ב .הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם ,תיכף ומיד ממש •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

במאבק על שכונת שמעון הצדיק
כנסת על שם נרצחי השואה ,כל זאת כחלק מהנקמה
היהודית באלו שביקשו לפגוע בנו לאורך הדורות".

אחד ממאפייני מאבקו של הרבי שליט"א מלך המשיח
בנושא שלימות הארץ ,הינה העמידה בתוקף על כל שעל
ושעל מארץ ישראל .אין לוותר אפילו על גרגיר אחד
מהארץ הקדושה השייכת לעם ישראל.

כמי שגדל בביתו של אביו הגדול ,הרב הגאון יעקב
יוסף זצ"ל ,שאף היה הרב של השכונה ,הוא מספר על
ברכותיו התמידיות לפעילות הברוכה שנועדה להעצים
את הנוכחות היהודית בשכונה.

אחד ממוקדי מאבק זה בשנים האחרונות נמצא בשכונת
שמעון הצדיק בירושלים ,שם מפגינים גורמים בעייתיים
לפינוי היהודים מהשכונה ,וויתור על הבתים לטובת
הערבים שהשתלטו על בתי השכונה .הרב יהונתן יוסף,
חבר מועצת עיריית ירושלים ,תושב השכונה ומי שמייצג
בנושאים רבים את תושבי השכונה.

הרב יהונתן יוסף

בכינוס כ"ף חשון שנערך בבת ים ,הוא הוזמן לשתף את
הקהל בסיפור המאבק ובמתחולל בשכונה.

אני משווה זאת לאותם
מקומות שנרכשו על ידי
אבותינו ,עליהם אומרים
חז"ל ש'אין אומות העולם
יכולים לומר גזולים הם
בידכם' ,מערת המכפלה,
קבר יוסף הצדיק ומקום
המקדש

נרכש בכסף מלא
בפתח דבריו הוא סוקר את ההיסטוריה המפעימה של
רכישת השכונה בידי היהודים לפני כמאה וחמישים שנה.
מדובר היה בסכום אגדי שנדרשו לשלם לערבי שהחזיק
בשטח ,ובאופן נדיר שיתפו ביניהם שתי האגודות
המובילות בירושלים ,הן הספרדים והן האשכנזים פעולה,
שהובילה לרכישת השטח באותם ימים.
"אם אני יכול ,אני משווה זאת לאותם מקומות שנרכשו
על ידי אבותינו ,עליהם אומרים חז"ל ש'אין אומות העולם
יכולים לומר גזולים הם בידכם' ,מערת המכפלה ,קבר
יוסף הצדיק ומקום המקדש .כך גם ניתן לומר על שכונת
שמעון הצדיק ,ולמרות זאת דווקא על מקומות אלו אנו
רואים שעד עצם היום הזה טוענים הערבים לבעלותם,
טענה שלצערנו מגובה בגורמים שונים בתוך עם ישראל".

בית כנסת בבית הערבי

בשנים האחרונות התחילו גורמים שונים להתסיס
את השטח ,בניסיון לעכב את פינוי הערבים מהבתים
אליהם פלשו" .לצערנו בשעתו ,עסקו הבריטים בגירוש

בדבריו הוא חושף כי בביתו של המופתי המוסלמי הנאצי
ימ"ש ,שפעל כנגד היהודים ,מוקמת בימים אלו שכונה
חדשה הכוללת תשעים דירות מגורים ליהודים ,ובית

היהודים מהשכונה ,תוך שהם אינם בוחלים אף בפגיעה
בחייהם של הצעירים שהגיעו להגן על השכונה ,אך ב"ה
שהצלחנו לחזור לשכונה".

עצה והדרכה

המפגינים נעלמו
בזמנו הגיעה קבוצת מפגינים גדולה של כארבעים
יהודים ,חלקם לצערנו אף מגיעים ממשפחות מפורסמות
מהצד הימני של המפה ,כדי לקרוא לפינוי היהודים
מהשכונה .יצאתי אליהם והזמנתי אותם לסיור בשכונה,
לא לפני שקיבלתי על כך את אישורי של אבי ,הרב.
במהלך הסיור הצגתי בפניהם את חשיבותו של המקום,
המכיל את קברו של שמעון הצדיק ולידו את חברי
הסנהדרין ,תוך שאני מדגיש את שורשיו העמוקים של
עם ישראל במקום זה ,הסמוך ממש לבית המקדש .למרות
שהם ניסו לתקוף ולהתקיף אותי בשאלות לאורך הסיור
השבתי להם כי כשרואים את הממצאים האמיתיים בשטח
אי אפשר להכחיש למי שייך המקום .ב"ה לאחר הסיור
ירדה קבוצת המפגינים לכעשרה בלבד ,כשרובם עזבו".
איחולינו כי בקרוב ממש תושג השליטה היהודית המלאה
במקום ובכל ארץ ישראל ,בהתגלותו של הרבי שליט"א
מלך המשיח לעין כל ,בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף
ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
ומצליחים ,אלא גם שהקשיים מתמעטים עוד קודם ששיערו
אותם ,ובמהלך העבודה הם הולכים ופוחתים עוד ועוד.

הדרך היחידה של יהודי
מובן מאליו שהנני מסכים עמו שאין כל יסוד להיות מיואש חס
ושלום ,יהודים ויהדות עברו קשיים שונים במשך אלפי השנים
של קיומם ,ואף על פי כן חיים הם ומחזיקים בתורה ומצוותיה,
ועמים רבים ,שבגשמיות היו חזקים הרבה יותר ומספרם היה
גדול הרבה יותר ,ועם זאת הרי לא נשאר מהם כל זכר.
שזה מלמד אותנו ,שגם במצב הנוכחי ,אין להניח להתפתות
ע"י היצר הרע ,לפי השפה שלו ,שקשה להיות יהודי ,אלא
אדרבה ,אם רוצים באמת להיות מאושר ולא רק בעולם הבא
אלא אכן גם בעולם הזה ,ולקבל נחת אמיתי מהילדים ,הרי
הדרך היחידה לזה  -ליהודי  -היא להחזיק וללכת בדרך
שבורא העולם ומנהיג כל העולם הראה לנו בתורתו הקדושה,
וכשרוצים באמת ,הרי לא זו בלבד שמתגברים על כל הקשיים

נא לשמור על קדושת הגליון

"אחד מנקודות התורפה החזקים של אותם מפגינים,
זה בערב שבת עם כניסת השבת .אז ביודעם שיהודים
מאמינים אינם מחזיקים באמצעי צילום וכדומה ,הם
מרשים לעצמם להעצים את ההפגנות ,כפי שהם עושים
ביום השבת ביישובי הר חברון.

והשם יתברך יצליחו למצוא את האותיות המתאימות להסביר
את האמור לעיל בחוג של כל ידידיו ומכריו...
(אגרות קודש חלק יב עמ' רפא  -תרגום)

השמש  -מאיר את בית הכנסת
...ידוע פתגם כבוד-קדושת אדמו"ר הצמח צדק :קרא לשמש
ויזרח אור  -קרא לשמש ויזרח אור .וביאר כבוד-קדושת מורי-
וחמי אדמו"ר :שמש צריך להאיר  -הכוונה לאור רוחני  -את
כל בית הכנסת .וכשעושים ,בסופו של דבר פועלים...
(אגרות קודש חלק יב עמ' רלג  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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