שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת ראה

1409

כ"ט מנחם-אב ה'תשפ"ב ()26.8.22

בשנת הקהל נוסעים
למלך המשיח

לצד קיום כל המנהגים המיוחדים בימי חודש אלול ,יש להתכונן לקראת הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח
בחודש תשרי .השנה לקראת שנת הקהל מורגשת הכנה רבתית לנסיעה בקרב המונים מכל העולם
חודש אלול אליו אנו נכנסים משבת זו ,מביא בכנפיו מספר
מנהגים המאפיינים את עבודת החודש .בראש ובראשונה
שמיעת השופר בכל יום חול :על פי הוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ייצאו בימי החודש
לא לחינם הפכה נסיעה זו,
חסידי חב"ד על מנת לזכות את
לאבן יסוד בדרך עבודת ה' לפי
הרבים בקיום המנהג שמטרתו
החסידות עוד מימי הבעל שם
לעורר את הלבבות לקראת
טוב ,כאשר גדולי תלמידיו עמדו
הימים הנוראים .בנוסף אומרים
על משמעות הנסיעה וגדולתה,
מידי יום בתפילת שחרית ומנחה
כפי שהיא תופסת מקום בחיי
את פרק כ"ז בתהלים הנפתח
החסיד .לא מעט תיאורים סופרו
במילים "לדוד ה' אורי וישעי",
לאורך הדורות על כאלו שויתרו
מרבים בנתינת צדקה ,בודקים
על אפשרויות רבות בחייהם,
את התפילין והמזוזות באם
ובמקום זה העדיפו לנסוע שוב
הם לא נבדקו בשנה האחרונה,
אל הרבי ,כך שהם זכו בהתעלות
אומרים בכל יום שלשה פרקי
רוחנית גבוהה אותה זכו להשיג.
יוצאים למבצע שופר
תהלים לפי הסדר שקבע הבעל-
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
כאשר הרבי שליט"א מלך
שם-טוב (כמפורט בלוח שבסוף
יתקיים 'מבצע שופר' ,בימי חודש אלול
בקונטרס
קובע
המשיח,
התהלים) ומאחלים איש לרעהו
המפורסם שהוציא לאור "בית
ואשה לרעותה :כתיבה וחתימה
רבינו שבבבל" ,שמקומו העיקרי והיחיד של נשיא הדור
טובה  -לשנה טובה ומתוקה.
הוא רק ב( 770-בגימטריה "בית משיח") הרי ברור ,שכל מי
שרוצה לקבל ממנו את כל שפע הברכות וההשפעות ,עליו
להגיע אליו ,בגשמיות ,ולהתברך מפיו .ניתן לעשות זאת בכל
אלא שבנוסף לכל מנהגים חשובים אלו ,ישנם רבבות
אחד מהמעמדות הקבועים לכך ,כבשעת חלוקת הדולרים
העושים בימי חודש זה את ההכנות לקראת הנסיעה לרבי
לברכה ,התפילות ,ההתוועדויות ואמירת השיחות.
שליט"א מלך המשיח .מאז ומעולם לאורך כל ימי החסידות,
תפסה הנסיעה לרבי מקום חשוב בהנהגת החסיד.
ביותר  -דרגת ה'יחידה' אותה אפשר לגלות בשהות אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח ,שהינו ראש בני ישראל ' -יחידה
הכללית' ,כפי המובא בזוהר הקדוש.

נוסעים ל770-

ואכן ,לאורך כל ימות השנה ,ניתן לראות ב 770-שבניו יורק,
אורחים רבים ,חלקם המגיעים לביקור קצר במקום ,בפעם
הראשונה ויוצאים בתחושה מלאת התפעלות ,תוך שהם
מתארים את ההשפעה הרוחנית האדירה ,האופפת כל אדם
המגיע למקום ,וחלקם כאלו ,החוזרים שוב ושוב כדי לחוות
את אותן תחושות נעלות שאין להן אח ורע בשום מקום
אחר בעולם .מכל רחבי העולם הם מגיעים; בליל של שפות,
קולות ומראות ,אבל בלב
כולם נקודה אחת  -לגלות
את דרגת הנשמה הגבוהה

כולנו יחד

לקראת תחילת השנה הבאה עלינו לטובה ,בה יציינו את
'שנת הקהל' ,שנה בה מושם דגש מיוחד על הנסיעה ,כשם
שהיו עם ישראל מקיימים את מצוות ההתקהלות אצל
המלך ,בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה בבית המקדש,
כך עושים גם כיום כאשר רבבות צפויים להגיע ל 770-בחג
הסוכות הקרוב .זה המקום והזמן לקרוא לכל אחד ואחת
ליטול חלק באירוע היסטורי זה ,לעשות את כל הנדרש
כדי להוציא לפועל נסיעה זו שבוודאי תהיה לבית המקדש
השלישי ,בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בגאולה
האמיתית והשלמה ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
סמל משיח לאוטו
עוד הפקה מבית היוצר של הרב יעקב צבי
בן ארי :סמל משיח עגול ,המודפס על גבי
מגנט בקוטר  15ס"מ המותאם לכל סוגי
הרכבים .סמל קטן המאיר את הרכב והופך
אותו לנושא פרסום משיח בעולם .לפרטים
ולהזמנות (הנחה לכמויות).052-3284-220 :

הפצת דברי משיח בתנופה
המכון להפצת תורתו של משיח חתום על
המהפך הגדול ביותר בשנים האחרונות של
ההוצאה לאור והדפסת מאמרי ושיחות הרבי
שליט"א מלך המשיח .בימים אלו נפתח
קמפיין התרמה להמשך קיומו של המכון.
לתרומותtorasmoshiach.com/770 :

לוח לשנת 'הקהל'
כמידי שנה בהתקרב השנה החדשה ,הפיקו
צוות "בית משיח ישראל" את 'לוח השנה
של ימות המשיח' .הלוח המהודר כבש
מזמן את הציבור בישראל והוא מופץ לכל
דורש בסבסוד מיוחד .את הלוח ניתן להזמין
ביחידות או בכמויות לחלוקה ,במחיר של
שקל וחצי ליחידה .מנהלי מוסדות ,בתי
חב"ד ,פעילים ,תמימים ומפיצים מתבקשים
להבטיח בהקדם את הכמויות הדרושות
ולצלצל למוקד בית משיח ישראל .להזמנות:
.058-7462-770

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

מה התנבא חגי הנביא בראש חודש אלול?
שהוא נמצא יחד עם בני ישראל ועוזר להם לבצע את
השליחות לבנות את בית המקדש.

באם נחפש היכן מוזכר ראש חודש אלול בצורה מפורשת
בתורה שבכתב ,הרי שנמצא זאת בנביאים אחרונים ,בעת
שחגי הנביא מגיע בראש חודש אלול ופונה אל בני ישראל
ללכת ולבנות את בית המקדש.
נבואה זו אמנם פונה אל עם ישראל שעלה מבבל והיא
מדברת בכלל על בית המקדש השני ,אך מכיוון שהיא
נכתבה ,הרי זו הוכחה שזוהי "נבואה שהוצרכה לדורות",
ושניתן ללמוד ממנה הוראה מעשית גם כיום.
וכך פותחת הנבואה" :בחודש השישי באחד לחודש"
(ראש חודש אלול  -החודש השישי למניין החודשים
מחודש ניסן) "כה אמר ה' צבאות לאמור ,העם הזה אמרו
 -לא עתּ -בֹא עת בית ה' להיבנות".

חגי הנביא מביע בפני
העם את התמיהה הבלתי
מתפשרת  -הייתכן שישנם
יהודים הסוברים שכעת הוא
לא הזמן המתאים לבניית
בית המקדש?! כיצד קיימת
בכלל טענה שכזו?

חגי הנביא מביע בפני העם את התמיהה הבלתי מתפשרת
 הייתכן שישנם יהודים הסוברים שכעת הוא לא הזמןהמתאים לבניית בית המקדש?! כיצד קיימת בכלל טענה
שכזו?

תמיהה רלוונטית לימינו
כאמור  -זוהי "נבואה שהוצרכה לדורות" והיא נוגעת
אף לימינו .גם היום קיימת מציאות משונה כזו שיהודים
המאמינים בביאת המשיח ,שאף אומרים "אחכה לו בכל
יום שיבוא" ,מתקשים לקבל ולהבין שמתכוונים לכך
שמשיח יבוא היום ממש ,ולכן יש צורך להביא בפניהם
את דברי הנביא שלא תיתכן כזו טענה ש"לא עת בא בית
ה' להיבנות"!

הקב"ה מבטיח :איתכם אני

חגי הנביא אינו מסתפק בהבעת התמיהה בלבד בתקווה
שזה ייקלט ויתקבל אצל העם ,אלא הוא ממשיך מיד
ומצווה לקשר זאת למעשה ממשי בפועל" :עלו ההר

וכדי שלא תהיה לאף אחד טענה כיצד יצליחו לבנות את
הבית ,ממשיך חגי הנביא בנבואה נוספת "ויאמר חגי . .
אתכם אני בית ישראל" .הקדוש ברוך הוא אומר ומבטיח

והבאתם עץ ובנו הבית"  -חגי מצווה ואומר לבני ישראל
לעלות ולהביא עצים כדי להתחיל בפועל את בניית בית
המקדש השני.

אמנם ,היות וכיום לא יודעים לזהות את מיקומו המדויק
של בית המקדש ,ומשיח טרם בא בגלוי ,לכן אסור לנו
היום לבנות בפועל את בית המקדש כי זהו תפקידו
של מלך המשיח ,אבל מובן שכל ההכנות הקודמות
לבנייה בפועל " -עלו ההר" ,לקחת משם עצים ,לשמרם
ולהחזיקם מן המוכן ,והעיקר  -לצאת מהגלות הפנימית,
הרי זה בידו של כל אחד מישראל!

לפרסם את הנבואה
למרות שנבואה זו קיימת ותקפה תמיד בכל זמן ובמשך
השנה כולה ,הרי כאשר אנו נמצאים בראש חודש אלול -
היום בו נאמרה נבואה זו ,מודגשת במיוחד הנבואה הזו,
ולכן כל אחד צריך לבחון לפי מעמדו ומצבו (ובאם אין
הוא יודע  -עליו לשאול רב מורה הוראה) מה מוטל עליו
לבצע בעניין זה ,וכיצד הוא בונה את בית המקדש הפרטי
שבליבו.
וזוהי גם ההוראה אלינו מחגי הנביא :כשם שחגי לא לחש
בסוד את הנבואה ,אלא עמד ופרסם אותה בפני כולם,
כך גם עלינו מוטל להכריז את ההודעה ששמענו מנשיא
דורנו ש"לאלתר לגאולה" וש"כלו כל הקיצין" והנה בא
זמן הגאולה .ופשוט שאין מה להתבייש מ'מה יאמר
העולם' ,אלא צריכים להכריז זאת מתוך שמחה וטוב
לבב ,שעל ידי כך זוכים תיכף ומיד ממש לבניין בית
המקדש השלישי.
(על פי שיחת ראש חודש אלול תש"מ)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה

(ראה יא ,כו)

שם הפרשה – "ראה" – מדגיש את מעלת הראייה ,שעל-ידה
מתאמת הדבר בתכלית התוקף ,באין ערוך לגבי שמיעה.
וכפי שמצינו גם בנוגע ללימוד התורה – שתכלית שלימות
לימוד התורה ,לעתיד לבוא" ,תורה חדשה מאיתי תצא",
יהיה באופן של ראייה ,כמבואר בדרושי חסידות .ומביאים
דוגמה לדבר – כדי לקרב יותר אל השכל כו' – שהאריז"ל
השיג בשעה אחת מה שצריך לומר בדיבור פ' ( )80שנה,
מכיוון שהשגתו היתה בבחינת הראייה.

כתיבה וחתימה טובה  -נאו

את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה'
אלוקיכם (ראה יא ,כז)
רבי אליעזר בן יעקב אומר לא בא הכתוב אלא להראות
להם בשניה כדרך שהראם בראשונה ,בדרך זו לכו ולא תלכו
בשדות ,הישוב  -בישוב לכו ולא במדבר ,בערבה  -במישור
לכו ולא בהרים.
(ספרי ,ראה נו)

זאת הבהמה אשר תאכלו

(ראה יד ,ד)

והנה ,מכיוון שכל עשרה מישראל קורין בתורה (בשבת זה)
פרשת ראה ,ובברכה לפניה ולאחריה – בהכרח לומר שאין
זה "הלכתא למשיחא" ,כי אם שגם עתה שייך עניין הראייה,
על-כל-פנים אפס קצהו ושמץ מנהו מהראייה שלעתיד
לבוא.

אמר להם הקב"ה לישראל ,חייכם ,לעולם הבא אתם אוכלים
מאותן שאין נשחטין ,מבהמות ולויתן ,שכתוב בהן (איוב
מ"א) אחד באחד יגשו ,ורוח לא יבא ביניהם.

(משיחת שבת פרשת ראה ה'תשמ"ז  -בלתי מוגה)

(תנחומא)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
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הפטרה :כה אמר ה'  -אמר ה' (ישעיהו סו ,א  -כג) .ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש.
פרקי אבות :פרק ה

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

ועוד ועיקר :גם (סיומו של) חודש מנחם-
אב (שבו מברכים חודש אלול ,ובו חל יום
א' דר"ח אלול) שייך כבר לחודש (אלול ו)
תשרי (התחלת חדשי החורף) ,כידוע מנהג
ישראל שמחמשה עשר באב ואילך מברכים
איש את רעהו בברכת כתיבה וחתימה (וגמר
חתימה) טובה ,וכמרומז במזלו של חודש
מנחם-אב ,מזל אריה ("אריה זה הקב"ה,
דכתיב בי' אריה שאג מי לא יירא") ,ר"ת
אלול ראש-השנה יום-הכפורים הושענא-
רבה ,היינו ,שבחודש מנחם-אב נרמז גמר
ושלימות החתימה טובה בה"פתקא טבא"
דהושענא-רבה.
(דבר מלכות ש"פ ראה ה'תנש"א  -מוגה)

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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל ,צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי ,מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק
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יין מלכות

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

לראות את הברכה
ובפרטיות יותר – מודגשת השייכות להגאולה בכל פרטי עניני היום:
יום השבת – מעין ודוגמת (והכנה ל)"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי
העולמים" ,ובפרט השבת השלישי (כנגד גאולה השלישית ובית-
המקדש השלישי) מ"שבע דנחמתא".
יום א' דראש-חודש אלול – שראש-חודש בכלל קשור עם גאולה,
"שהם עתידים להתחדש כמותה" ,ובפרט ראש-חודש אלול שבא תיכף
ובסמיכות לחודש מנחם-אב ,שמו של משיח (שנולד בחודש זה),
ש"מזלו אריה" ,על-שם שבו "יבוא אריה זה הקב"ה ויבנה אריאל",
ובפרט כשעומדים ביום השלושים דחודש מנחם-אב ,גמר וסיום וסך-
הכל דחודש מנחם-אב ,אשר ,גם הענינים הבלתי-רצויים שהיו בו אינם
אלא "על מנת שיבוא אריה כו' ויבנה אריאל" ,ושייך גם לחודש אלול,
שהאל"ף של "אריה" הוא הראשי תיבות ד"אלול".
פרשת ראה – שהגאולה היא באופן של ראיה ,וכמרומז גם בסיום
הפרשה בחג הסוכות שסיומו וחותמו בשמיני-עצרת ,כידוע ש"שמיני"
שייך לגאולה ("כינור  . .של ימות המשיח שמונה").
ומודגש גם בהפטרה ..דשבת ראש-חודש שייכת לתוכן הענין
ד"נחמתא" ,כי ,נוסף לכך שהיא בספר ישעיה ש"כולי' נחמתא",
נתפרש בה ענין הנחמה" :כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם
ובירושלים תנוחמו" ,ועוד כמה-וכמה פסוקים מיעודי הגאולה ,כמו:
"שמחו את ירושלים וגילו בה גו'"" ,והביאו את כל אחיכם מכל הגוים
גו' בית ה'" ...וכן ב(הוספת פסוק ראשון ואחרון מ)הפטרת "מחר
חודש"" :מחר" – רומז על הזמן דלעתיד לבוא" ,למחר לקבל שכרם",
"חודש" – רומז "שהם עתידים להתחדש כמותה"" ,ונפקדת" – מלשון
זכרון ,שהקב"ה פוקד וזוכר את כל אחד-ואחת מבני-ישראל שגלו ("כי
יפקד מושבך") מעל שולחן אביהם בהגאולה האמיתית והשלימה ע"י
דוד מלכא משיחא ,ובאופן (שמסיים בהמשך הכתובים) ד"עד דוד
הגדיל" ,גדלות שאין למעלה ממנה ,ובאופן נצחי (גאולה שאין אחרי'
גלות) ,כסיום וחותם ההפטרה" :עד עולם"...
ובנוגע לפועל:
יש לפרסם ולעורר בכל מקום ומקום על דבר העבודה המיוחדת
דחודש אלול המרומזת בחמשת הראשי-תיבות דתורה תפלה גמ"ח
תשובה וגאולה ,ובהדגשה מיוחדת בנוגע לראשי התיבות החמישי,
ענין הגאולה ,כפי שחודרת בכל עניני העבודה ,על ידי זה שחדורים
ונעשים ברוחה של הגאולה (כולל ובמיוחד ע"י לימוד התורה בעניני
הגאולה ובית המקדש) ,מתוך צפיה וודאות גמורה שתיכף ומיד ממש
רואים בעיני בשר ש"הנה זה (המלך המשיח) בא".
ובפשטות :להכריז ולפרסם בכל מקום – בדברים היוצאים מן הלב –
שהקב"ה אומר (ע"י עבדיו הנביאים) לכל אחד ואחת מישראל "ראה
אנכי נותן לפניכם היום ברכה" ,ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר
ברכת הגאולה האמיתית והשלימה.
[ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום דכהנ"ל צריכה להיות
גם ע"י אלה שטוענים שעדיין לא נקלט ענין זה (בשלימות) בהבנה
והשגה והכרה שלהם ,דכיון שגם אצלם ישנו ענין האמונה בשלימות,
יכולים (ובמילא צריכים) הם לפרסם הדברים לאחרים ,החל מבני ביתו
(שבודאי אינם צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח הדבר בשכלו),
וכל אלה שנמצאים בסביבתו ,כל אחד ואחת מישראל ,ובודאי שע"י
ההשתדלות המתאימה יתקבלו הדברים ויפעלו פעולתם ,כולל גם אצל
המכריז והמפרסם ,שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'].
(משיחת שבת פרשת ראה ה'תנש"א)

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

ג' פרקים ליום
הל' מאכלות אסורות .יז .הל' שחיטה ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
ספר הפלאה ..הלכות שבועות ..פרק א-ג.
פרק ד-ו.

כ"ט מנחם-אב  -ה' אלול
פרק אחד ליום
הל׳ רוצח ושמירת נפש .ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

איך מזיזים דברים בשמיים?
מספר הת' מענדי אלהרר ,אחד הפעילים
במרכז ממעל ממש בתל אביב ,על סיפור
מופת שאירע לאחרונה לאחד השלוחים
במקום:
י"ג תמוז תשפ"ב .מרכז חב"ד 'ממעל ממש'
בתל אביב .במקום נערכת התוועדות חסידית
לכבוד חג הגאולה של האדמו"ר השישי
בחסידות חב"ד ,רבי יוסף יצחק שניאורסון.
תוך כדי ההתוועדות הופיעו בפתח שתי
נערות שהגיעו להשתתף בשיעור הקבוע
שמתקיים מידי יום שלישי וגילו שהשבוע
מדובר בהתוועדות .הן התייישבו סמוך
לכניסה והחלו לפטפט .אחת מהן ,העונה
לשם שמרית ,סיפרה לחברתה על מה
שמטריד אותה בעת האחרונה" :יש לי אחיין
מתוק שיש לו מוגבלות בתקשורת ,מה
שנקרא :ילד מיוחד .לאחרונה האחיין החמוד
הפסיק פתאום לאכול .כך ,ביום אחד ,ללא
סיבה נראית לעין .הוא אושפז בבית רפואה
ומאכילים אותו דרך אינפוזיה .הרופאים כבר
בדקו אותו בכל הבדיקות האפשריות ,אך לא
מצאו סיבה .בגלל המוגבלות בתקשורת ,הם
גם לא מצליחים להבין ממנו מה מפריע לו...
כל המשפחה עומדת אובדי עצות" ,סיימה
הנערה לשטוח את הסיפור העגום.

"קיבלתי! אני לוקחת
על עצמי למשך שבוע
ללמוד את החת''ת"
(חומש ,תהילים
ותניא) ,הכריזה
שמרית והתיישבה
לכתוב את בקשת
הברכה לרבי שליט''א
מלך המשיח

בדיוק כשסיפרה את המעיק על ליבה ,עבר
במקום חסיד חב"ד שנמנה על הפעילים במרכז
'ממעל ממש' .הוא שמע את הסיפור והציעה
לשמרית לכתוב לרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח ולבקש את ברכתו הקדושה
באמצעות האגרות קודש .לאחר ששמעה במה
מדובר הסכימה ,וביקשה מהחסיד הדרכה
בביצוע הכתיבה" .כשאת ניגשת לבקש ברכה
עלייך לקבל על עצמך החלטה טובה" ,הסביר
לה" .מהי החלטה טובה?" ,שאלה שמרית" .זה
מעשה טוב שאדם מקבל על עצמו לעשות,
כדי להיות ראוי שהשם יעשה נס עבורו .ככל
שההחלטה הטובה היא גדולה ומשמעותית
יותר ,כך היא מהווה צינור גדול ומשמעותי
יותר לקבלת הברכה המיוחלת!" ,הסביר.

שחסר להם בבריאות הגוף וזקוקים לרפואה,
ידועים דברי חכמינו ז"ל שרמ"ח אבריו של
אדם הם כנגד רמ"ח מצוות עשה ושס"ה גידיו
הם כנגד שס"ה לא תעשה  . .כשמוסיפין חיות
בנשמה הרי מתווסף גם כן חיות כפשוט בגוף
ומתווספת ההצלחה בטיפול הרפואי" .לקראת
סיום המכתב מופיעה ההוראה הבאה" :בטח
יודע משלושת השיעורים דחומש תהילים
ותניא הידועים  . .אשר שווים הם לכל
נפש וסגולה לכמה וכמה עניינים  . .בברכה
לבשורות טובות" .התשובה הייתה מדהימה.
גם מענה ברור בקשר לרפואה של קרובי
משפחה ,וגם התייחסות מפורשת לחשיבות
לימוד שיעורי החת"ת .שמרית יצאה בהחלטה
נחושה ללמוד במשך שבוע את החת"ת.

"איזו החלטה יכולה להיות משמעותית
עבורי?"  -החסיד שלף מיד" :ללמוד חת"ת!
חת"ת זה ראשי תיבות של שלושת ספרי
היסוד בעם ישראל – חומש ,תהילים ותניא.
כשלומדים כל יום שיעור קבוע בספרים
אלו ,כפי הסדר שגילו לנו אדמו"רי חב"ד ,זה
מהווה כלי עצום לברכה גדולה!"" .קיבלתי!
אני לוקחת על עצמי למשך שבוע ללמוד את
החת"ת" ,הכריזה שמרית והתיישבה לכתוב
את בקשת הברכה לרבי שליט"א מלך המשיח.
את המענה המדוייק היא קיבלה בכרך יז,
עמוד רמב" :כיון שכותב שמבני ביתו יש כאלה

למחרת בבוקר ,עוד בטרם למדה בפעם
הראשונה את שיעורי החת"ת ,מתקשרת אליה
אחותה ,אימו של הילד ,ובפיה הבשורה :הילד
התחיל כעת לאכול!

מענדי אלהרר בפעילות בפתח 'ממעל ממש'

כשאדם רק לוקח על עצמו החלטה טובה ,מיד
הוא פותח לעצמו בשמיים צינורות מיוחדים
של ברכה!
ושמרית? מאז שראתה את כוחו הגדול של
לימוד החת"ת היא מקפידה עליו באדיקות,
הרבה מעבר לשבוע שנכלל באותה ההחלטה
הטובה.
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השומרון משפיע על כל ארץ ישראל
ועל כך פוסקת המשנה ,שהר גריזים והר עיבל הם ב"שומרון"  -ומזה מובן,
שמכיון שבהר גריזים ובהר עיבל תלויה הברכה של כל ארץ ישראל ,ונוסף
לזה ,המשנה אומרת שזה היה בשומרון  -ממילא מובן שהשומרון תלוי עם
כל ארץ ישראל.
(ע"פ שיחת שבת-פרשת ראה תשל"ז  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

מכפילים פעילות ב'מרכז התגלות'
את השיחה ,התקשר אליי בעל הבית ממנו אנחנו שוכרים
את המרכז .הוא סיפר כי לאחרונה רכש מקום חדש,
ותחילה חשב לייעד אותו לצרכים מסחריים ,אך כאשר
ביקר במקום פנה אליו מישהו ושאל אותו היכן יש בית
כנסת באזור ,והחליט להירתם למילוי הצורך הרוחני של
השכונה ולפתוח במקום בית כנסת .ראיתי בזה סימן
מיוחד והחלטנו לצאת לדרך עם הפרויקט הזה".

פעמים רבות דברים גדולים מתחילים לא בתור פרויקט
של מוסד גדול או ארגון מסודר ,אלא דווקא בתור פעולה
של יחיד ,אשר הולכת ומתפתחת ומגיעה לממדים חדשים
של הצלחה .ברוח זו ניתן לראות את דבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח בספרו הראשון ,לוח 'היום יום'
המלקט פתגמים חסידיים לכל ימי השנה" :חסיד אחד
או תלמיד אחד כאשר נותן לבו דעתו ונפשו על התורה
וחיזוקה ,פועל ישועות בעיר גדולה בכל עניני העיר."...

הרב לוטקין והרב סינגאוי עם הרב דומשלק (משמאל)

רואים הצלחה
'מרכז התגלות' הפועל בשכונת נווה זאב בעיר באר שבע,
מהערים הגדולות בארץ ,הוא סיפור הצלחה .פעילות
המרכז מכוונת לכלל האוכלוסייה ,אך גם פונה במיוחד
לדוברי רוסית .מדובר בפעילות מגוונת ,החל מאירועים
סביב חגי ישראל במעגל השנה ,ועד לעזרה לנזקקים.
הפעילות החלה על ידי הרב יגאל לוטקין לפני כ15-
שנים ,אליו הצטרף בשנים האחרונות הרב אליהו סינגאוי.

במיקום מרכזי בלב
המדרחוב השוקק חיים בכל
שעות היממה כמעט ,עתיד
להיפתח בקרוב סניף חדש
של המרכז ,אשר ישמש
כתובת לכל ענין יהודי
ולהפצת בשורת הגאולה של
הרבי שליט"א מלך המשיח

"ברוך השם הפעילות הולכת וגדלה" ,הם מספרים" .יחד
עם הפעילות הנרחבת שהתקיימה עד היום ,האפיקים
אותם אנחנו מפתחים בתקופה האחרונה הם מניני
התפילות לצד שיעורי תורה מגוונים לגברים ולנשים,
והמקום כבר נהיה צר מלהכיל את היקף הפעילות ומספר
המשתתפים .בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח מצאנו
מקום גדול ומרווח יותר בשכונה ,ובזמן הקרוב נשלים את
המעבר אליו ,דבר שייתן מינוף חדש לפעילות".

שעות היממה כמעט ,עתיד להיפתח בקרוב סניף חדש
של המרכז ,אשר ישמש כתובת לכל ענין יהודי ולהפצת
בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

מקום חדש

הרב סינגאוי משתף בסיפור 'השגחה פרטית' שהובילה
לפתיחת המרכז החדש" :לפני מספר שבועות עלה
בדעתי רעיון למיזם חדש מבית 'מרכז התגלות' .צלצלתי
לאישיות כלשהי הקשורה לתחום זה ,אך במהלך השיחה
התברר כי הדבר לא ייצא כרגע לפועל .כאשר רק סיימתי

אולם ב'מרכז התגלות' לא נחים ,וכעת מכריזים על
הבשורה החדשה החורגת מעבר לגבולות שכונת נווה
זאב ,אל האזור המכונה בבאר שבע 'העיר העתיקה'.
שם ,במיקום מרכזי בלב המדרחוב השוקק חיים בכל

עצה והדרכה

כעת נערכות במקום עבודות שיפוץ נרחבות להתאמה
עבור הצרכים העתידיים של הפעילות ,תוך שמירה על
הייחודיות של המבנה .את המקום יפעיל הרב דניאל
דומשלק ,שבעצמו זכה להכיר את אור היהדות והחסידות
ואת הרבי שליט"א מלך המשיח במסגרת פעילות 'מרכז
התגלות' .במשך הזמן הפך לחסיד מן המנין ואף זכה
להינשא ולהקים בית בישראל ,כאשר הרב לוטקין והרב
סינגאוי מלווים ותומכים לאורך כל הדרך.
"מלבד בית חב"ד המכיל בית כנסת ושיעורי תורה ,ישמש
המרכז החדש גם לפעילות ענפה בנושא של שבע מצוות
בני נח" ,אומר הרב סינגאוי" .המיקום של המרכז בלב
המדרחוב והעיר העתיקה – אזור בו מבקרים תיירים רבים
– הוא כר נרחב לפעילות בנושא החשוב .זוהי הזדמנות
לפרסם גם לאומות העולם את החוקים והמצוות אותם
הם מחויבים לשמור ,שהם הדרך להשגת שלום וטוב
אמיתי עבור העולם כולו ,דבר שיתרחש בהתגלותו
הקרובה של הרבי שליט"א מלך המשיח".
בימים אלו מתקיים קמפיין גיוס המונים לטובת 'מרכז
התגלות' ולמען פתיחת המקום החדש .להשתתפות:
 www.charidy.com/merkazhאו במספר טלפון
.058-7490770

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הכנסת אורחים בבית
מפליא אותי שכותב שוב אודות השאלה ,שהוא כבר כתב
ואני כבר עניתי לו; באם יש חילוקי דעות בינו ובין זוגתו
תחי' עד כמה יהי' ענין הכנסת אורחים אצלם ,שהיא אומרת
שזה קשה.
יש להביא את כל השאלות לרב מורה הוראה בישראל,
ושניכם תעשו על פי הוראותיו...
וגם כפי שכתוב במכניס האורחים הראשון ,שלא זו בלבד
שהכניס אורחים ,אלא גם סיפר אחרי כן אודות גדולת ה',
כך גם אתם עם אורחיכם ,לא תסתפקו בזה בלבד ,אלא גם
תסבירו להם כי גדול ה' כפי שנתבאר בפנימיות התורה,
שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות .ומובן מאליו שכדי

נא לשמור על קדושת הגליון

הדרך לשלום אמיתי

להסביר זאת לזולת ,צריך לדעת בעצמו במידה רבה יותר,
טופח על מנת להטפיח ,ומכיון שרבותינו הק' מסרו לנו
אודות ענין הפצת המעיינות ,הרי ודאי שניתנו הכוחות לזה,
ואין לך דבר העומד בפני הרצון.
(אגרות קודש חלק טז עמ' ב  -תרגום)

לבחון את הקב"ה בצדקה
כותב אודות החלטתו הטובה עם השותפים שלו שיחיו ,בנוגע
לענינים של צדקה ,ומכיון שהשם יתברך אומר ,ובחנוני נא
בזאת ,שהוא גם לשון של בקשה ,שינסו אותו ,כמו שכתוב
לפני זה בפסוק" ,הביאו את כל המעשר וגו' והריקותי לכם
ברכה עד בלי די"...
(אגרות קודש חלק טז עמ' לא  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

