שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת שופטים

ו' אלול ה'תשפ"ב ()2.9.22

1410

להתרגל
למציאות החדשה

הולכים ומתרבים הסימנים לשינוי הגדול שעומד להיות מורגש בעולם ,בקרוב ממש ,בגאולה האמיתית
והשלמה .כבר עכשיו יש לנו את הזכות והחובה להשמע להוראותיו של נביא דורנו המייעץ לכל אחד
השינוי העולמי לקראת הגאולה האמיתית והשלימה ,נותן
את אותותיו במגוון פרטים .כמעט בלי שנרגיש ,הולך העולם
שסביבנו ומשתנה לבלי הכר .כמעט בכל תחום שנשים
עליו את האצבע ,נוכל לראות
את השינוי ,חלק מהתהליכים
קורים בקצב איטי יותר ,וחלקם
מתרחשים במהירות גדולה.
הסיבה לשינויים אלו ,כבר
כעת ,היא כדי שברגע הגאולה
האמיתית והשלימה ,נהיה כבר
מוכנים לקלוט אותה במלוא
מציאותה .ובתחומים שבהם
יחולו שינויים המצריכים
התרגלות של האדם ,נדרש
העולם להתחיל את הליך השינוי
מראש.

את דין התורה ,הרי שבעתיד כאשר לא ישאר רע בעולם,
לא יהיה צורך בשוטרים ,ואילו היועצים יכנסו לתמונה ,כדי
שנוכל לקבל את העצות ואת דין התורה ,כשאנחנו מפנימים
אותם.
מכאן נובע השינוי בין הציווי
בתורה ,הכולל שוטרים ,לבין
יעוד הגאולה המחליפם ביועצים,
שינוי שכבר התחיל להתקיים
מנהיגי
בפעולות
בעולם,
החסידות מהבעל שם טוב ,דרך
הנהגת נשיאי חב"ד ועד לרבי
שליט"א מלך המשיח הפועלים
מתוך אהבת ישראל ,שכל יהודי
יתחבר לשורשיו ולעבודת ה'.

"הכותל המערבי יהיה בקרוב בידינו"
הנבואה שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח
לאחר פרוץ מלחמת ששת הימים .וכך היה!

אמנם ,השינוי המיוחל ,יתרחש
כהרף עין .בבת אחת הכל ישתנה
כאן .השינוי הגדול מכולם נוגע לגילוי הגדול של עצמות
ומהות כאן בעולם הזה ,אשר יהיה "דירה לו יתברך",
כשאנחנו ,נראה במו בשרנו את האלוקות המהווה ומחיה
את כל המציאות שסביבנו.

העולם משתנה
אחד מהתחומים בהם אפשר להצביע על השינוי ,הוא בתחום
הייעוץ .אם בעבר לא היה מושם דגש בחיים האישיים על
ליווי ותמיכה ,מתן ייעוץ ומאמנים אישיים ,הרי שכיום רבים
אינם מסוגלים להתקדם רק בקיום ההוראות וביצוע החוקים.
הסיבה לשינוי זה ,שכבש את העולם ,הוא המהלך ההיסטורי
שמעביר את עם ישראל ,מהשלב בו קיבלנו את הציווי
בפרשת השבוע "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך",
להתגשמות נבואת הגאולה "ואשיבה שופטייך כבראשונה
ויועצייך כבתחילה"  -אם
בעבר היה צורך בפעולת
השוטרים כדי שהיהודי
יקיים את הוראות השופט,

נבואה לכולם

תחום נוסף בו מתחולל שינוי
עצום ,הוא  -הנבואה .עד לימי
הבית השני פעלו בקרב עם ישראל נביאים שהתנבאו וצפו
את העתיד .חלק מאותן נבואות אף הובאו ונכתבו לדורות
בתוך ספרי הנביאים .אך החל מאותה תקופה ,התמעטה
השפעתם של הנביאים ,ואם כי אמנם ראינו התנוצצות של
רוח הקודש ,אך לא היה זה באותה דרגה בה היתה הנבואה
שורה עד לתקופתם של חגי ,זכריה ומלאכי.
עיון בדברי הרמב"ם מגלה כי הנבואה תחזור לשכון בעם
ישראל כהקדמה לביאת המשיח .ואכן זכה דורנו לראות
בהתממשות דברי נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
על כל צעד ושעל ,ובעיקר בהתגשמות כל דבריו אשר
נאמרים לכל הפונים אליו ,כולל לאלו המבקשים את עצתו
באמצעות ה'אגרות קודש'.
על כל אחד מאיתנו לקבל על עצמו את קיום כל הוראותיו,
פרסום נבואותיו ,והבאת נושא האפשרות לקבלת ברכתו
באמצעות האגרות קודש ,לכל אדם מאנשי דורנו ,ובעיקר
לפרסם את נבואתו העיקרית ש"הנה זה משיח בא" ,תיכף
ומיד ממש ,עכשיו!

חדשות טובות
מהדורה נוספת ל'קהל גדול'
יצאה לאור מהדורה שלישית לספר המקיף
שכולל את כל שיחות ואגרות הקודש מהרבי
שליט"א מלך המשיח על שנת הקהל
ומשמעותה בימינו " -קהל גדול" .ניתן להשיג
בחנויות הספרים המובחרות ובמשרדי ׳מרכז
ההפצה ממש׳ .077-5123-770

לפרסם שהנה זה משיח בא
מטה לימוד הדבר מלכות (בשיתוף את"ה
העולמי) יוצא במבצע ללימוד שיחת הדבר
מלכות  -שבת פרשת שופטים תנש"א
ופרסום נבואת הגאולה .בין המשתתפים
בעז"ה יוגרל כרטיס טיסה לרבי שליט"א מלך
המשיח .פרטים ורישום בהודעה לטלפון:
( +1234-40-50-770וואצאפ) או בקישור
bit.ly/shoftim770

"בית חרושת לחסידות"
אתר חדש עלה לאויר ,המאפשר לכל אחד
לקבוע לימוד משותף בתורת החסידות,
בדגש על לימוד ה'דבר מלכות' ,שיחותיו
הקדושות של הרבי שליט"א מלך המשיח,
תחת הכותרת "בית חרושת לחסידות" .מטרת
האתר היא לשתף את הציבור ,בלימודי
יהדות וחסידות .ולחזק ולעודד את אמונת
העם היהודי והאנושות כולה בבואו הקרוב
של משיח צדקנו .לפרטים נוספים ולקביעת
חברותאwww.chassidootfactory.org :

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

תשובה שלמה :מהמקום שתמיד נשאר טהור
היהודי מצד עצמו לא קשור כלל לכל עניין של חטא ועוון,
שכן הוא מצד עצמו "חלק אלוקה ממעל ממש" ,וכנאמר
בזוהר שבני ישראל והקב"ה הם דבר אחד .ולכן ,היהודי
במקורו עומד גבוה לגמרי מהעולם הזה ,אלא שהסיבה
היחידה שבגינה הוא ירד אליו ,היא בגלל שהקב"ה ביקש
והתחנן לפניו שיואיל לרדת למטה ולמלא את שליחותו,
כדי להכשיר את העולם לגאולה.

עבודת היהודי בחודש אלול היא עריכת חשבון נפש
על השנה החולפת ,תיקון והשלמת מה שנחסר והכנה
לקראת השנה החדשה .ומכיוון שכל העניינים שבתורה
הם מדויקים בתכלית  -שלכן תמיד ישנו קשר בין פרשיות
השבוע והזמן שבו הן נקראות  -צריך להבין מהו הקשר
שבין פרשת שופטים לעבודה של חודש אלול.
בהתחלת הפרשה מופיעה המצווה "שופטים ושוטרים
תתן לך בכל שעריך" :מלבד התוכן הפשוט  -למנות
שופטים ושוטרים בכל מקום ומקום ,ישנו פירוש פנימי
האומר ש"בכל שעריך" מדבר על שערי הגוף  -העיניים,
האזניים ,האף והפה  -שדרכם יוצר האדם את הקשר
עם העולם שסביבו ,ועל האדם מוטל להציב "שופטים
ושוטרים" בכל "שער" כזה ,בכדי לפקח שכל מה שנכנס
או יוצא יהיה לפי כללי התורה.

ומנקודת הנחה זו מובן שאפילו כאשר חלילה המצב
הוביל את היהודי לחטוא (חס ושלום) ,הרי שאין זה
באשמתו כלל ,כי כל ירידתו לעולם הזה הייתה רק מפני
שהקב"ה שלח אותו לכאן ,ובאמת כל עניין החטא לא
שייך אליו כלל וכלל.

הקשר בין פרשת השבוע
לחודש אלול ,שבו מודגשת
החשיבות והנחיצות להצבת
התשובה מגלה את העצם
ה"שופטים" וה"שוטרים"
מלכתחילה ,כל ירידת הנשמה למטה ,נועדה רק כדי
בשערי הגוף ,בכדי לערוך
לגרום לנשמה עלייה והגבהה רוחנית ,ולשם כך קיימים
חשבון צדק עם עצמו ,כיצד
גם התורה והמצוות" ,לזכות את ישראל" ולהרבות להם
זכויות ,ולכן מובן שאפילו אם נוצר חלילה פגם כלשהו
הוא נהג בכל השנה כולה
בקיום התורה והמצוות ,הרי שהתורה (כביכול) מוחלת

וזהו הקשר הראשון בין פרשת השבוע לחודש אלול -
חודש החשבון ,שבו מודגשת יותר החשיבות והנחיצות
להצבת ה"שופטים" וה"שוטרים" בשערי הגוף ,בכדי
לערוך חשבון צדק עם עצמו ,כיצד הוא נהג בכל השנה
כולה.

תמיד ניתן לבקש כפרה
גם בסיום הפרשה אנו מוצאים קשר לעבודת התשובה של
חודש אלול :בחלקה האחרון עוסקת הפרשה בדין "עגלה
ערופה" ,העוסק במקרה שבו (חלילה) מוצאים אדם מת
בשדה ,שאז יוצאים זקני העיר למדוד את המרחק בין
הערים הסמוכות למקום ההרג ,ואנשי העיר הסמוכה
באים עם עגלה אל הנחל ועורפים את ראשה ,ומבקשים
כפרה עבור כל עם ישראל.

מצווה זו מסמלת את עבודת התשובה ,כך שאפילו כאשר
חלילה באים למצב לא טוב של אדם שמת בשדה ,גם אז
ניתן לבקש דרך כפרה ותשובה לפני הקדוש ברוך הוא.

חטא? לא קשור ליהודי
בכדי להבין לעומק כיצד אכן הקדוש ברוך הוא מכפר
ליהודי על חטאיו ,יש להקדים ולהסביר על מהות
מציאותו של היהודי כאן בעולם הזה:

ו"מוותרת" על הפגם ,כדי שלא להוריד חלילה מהזכות
של עם ישראל.
כל זה נובע מהקשר העצמי בין הקדוש ברוך הוא ועם
ישראל ,קשר שלא עומד בכפוף לשום תנאי ,אלא הוא
קיים מצד עצם הנשמה .ואת הקשר הזה מביאים לידי
גילוי על ידי עבודת התשובה הקשורה עם חודש אלול,
שעל ידה באים לגילוי עצם הנשמה בתכלית השלימות
בגאולה האמיתית והשלימה.
(על פי שיחת שבת פרשת שופטים תשמ"ט)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
שום תשים עליך מלך

וקראת אליה לשלום

(שופטים יז ,טו)

שום תשים עליך בגימטריא שלשים מעלות בו מקרב אחיך
בגימטריא בדוד בן ישי .מקרב אחיך בגימטריא משבט
יהודה.
(פירוש הרוקח)

כי אתה בא אל הארץ

(שופטים יח ,ט)

...דבר אחר והשלישית יותר בה שאין מתיישבין בארצם
אלא בגאולה שלישית ,גאולה ראשונה זו גאולת מצרים,
גאולה שניה זו גאולת עזרא ,השלישית אין לה הפסק.
(מדרש רבה)

קיים תמיד בלי שינוי

(שופטים כ ,י)

דבר אחר וקראת אליה לשלום ,מדבר במלך המשיח ,שפותח
להם לשלום( ,זכריה ט') "ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד
ים" .והיה אם שלום תענך ,שהם כופתים את עצמן ,שנאמר
(ישעיה ב') "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות,
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" .והיה כל
העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך ,שיהיו מביאין לו דורון,
שנאמר (תהלים ס"ה) "יאתיו חשמנים מני מצרים ,שהם
חשים ובאים במנחתם ,כוש תריץ ידיו לאלקים" ,שהן רצים
ובאים במנחתם .ואם לא תשלים עמך ,רוח תזזית נכנסת בהם
והם מורדין במלך המשיח ,מיד הורגם ,שנאמר (ישעיה ל"א)
"והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע" ,ואין משייר
אלא ישראל ,שנאמר (דברים ל"ב) "ה' בדד ינחנו ואין עמו
אל נכר".
(תנחומא)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:26
19:38

18:42
19:40

18:33
19:40

18:44
19:40

19:08
20:06

הפטרה :אנכי אנכי  -אלוקי ישראל (ישעיהו נא ,יב  -נב ,יב) .פרקי אבות :פרק ו

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

נעשה רשות היחיד חדור בנקודה האחת
והיחידה דיחידו של עולם (מלשון העלם
למעליותא ,מבחינת "ישת חושך סתרו"),
כפי שמגלה את עצמו "בקרבנו" על-ידי
"נביא אקים להם גו' כמוך" ,נשיא הדור
ש"הוא הכל"" ,צדיק יסוד עולם" ,על-דרך
אבן השתיה – שנמצאת במקום מסויים
בעולם הזה הגשמי ,וקיימת תמיד בלי
שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה ,כהארון
שנגנז וכיוצא בזה) ,על-דרך שופט ונביא
שקיים (נצחי) בכל דור (כסימן לגילוי
אלקות בעולם באופן תמידי) – שממנה
הושתת כל העולם כולו.
(דבר מלכות ש"פ שופטים 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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שיח חסידים

הרב שלום דובער וולפא

יש מי שמנהל את חב"ד

נבואה בימינו
הרמב"ם נתן כלים ברורים (בהלכות יסודי התורה) מיהו נביא אמת,
כאשר הכלל העיקרי והמרכזי הוא :אם ראו שדבריו הם אמת וצדק,
שאמר דברים העתידים להיות ונתקיימו .ולכן ,כאשר נשיא הדור
מכריז שהוא אומר בנבואה ש"הגיע זמן הגאולה" ו"הנה הנה משיח
בא" ,הרי האמונה בדבריו מחויבת על פי דין התורה ש"מצוה לשמוע
לדברי הנביא" .זהו אפוא דבר עצום שרואים אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח לאורך כל שנות נשיאותו – שבמשך עשרות שנים כל דבריו
נאמרו ברוח הקודש ומעולם לא נפל מדבריו ארצה ,גם בדברים שבעת
אמירתם היו תמוהים ונפלאים למעלה מגדר השכל האנושי .אולם
במשך הזמן ראו שהכל התקיים בכל פרט ופרט .כל אחד מאתנו ,ראה
בעיניו את דברי הנבואה שלו בעניניו הפרטיים ,מלבד נבואותיו בעניני
הכלל .ומכיוון שנבואותיו אינן מוטלות אצלנו בספק ,אנו מחויבים
על פי דין להאמין בדבריו בכלל ,ובפרט בדברים שהוא עצמו מעיד
עליהם שהם "דבר ה' ביד עבדיו הנביאים".
אך מה לנו יותר מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בכבודו ובעצמו,
שבעדות נדירה ביותר העיד לפני אלפי חסידים בשבת קודש פרשת
שופטים תנש"א ,כי רבותינו נשיאנו הם נביאי הדור ועל ידם חוזרת
הנבואה לישראל .ואז הוסיף ואמר ,שלא כדרכו מאז( ,מעולם לא דיבר
על עצמו) ,כי גם בדורנו זה ,הוא עצמו ,נשיא הדור ,קובע כי 'הנה הנה
באה הגאולה' ,ועומדים כעת על סף הגאולה ומיד ממש תהיה התגלות
משיח צדקנו – וכי הדברים הללו הרי הם בבחינת "דבר ה' ביד עבדיו
הנביאים" ,ויש להאמין בדברים אלו משום שמאמינים שהם דברי ה'
שאמר לנביא ושהם יתקיימו בוודאות .היש לך עדות גדולה מזו?!
יותר מכך :ממש באותו שבוע שבו נאמרו הדברים הללו ,היה מאורע
מדהים שהדגיש שוב את היותו "נביא הדור" .הכוונה היא לניסיון
המהפכה הידועה ברוסיה על ידי הקומוניסטים ,ושררה פאניקה
גדולה בכל העולם המערבי ,כמו גם בקרב השלוחים שהתחילו לפעול
אז בקרב יהודי מדינות חבר העמים .הם שיגרו אז שאלות בהולות
אל הרבי שליט"א מלך המשיח ,האם לעזוב את המקומות שלהם
ולשוב לביתם? וקיבלו תשובה על אתר – להמשיך כרגיל ולא להיבהל
משום דבר .למרות שכל גופי הביון המערביים לא ידעו באותם ימים
מבולבלים מה יהיה ,הרי שהוא היחיד בעולם (!) שפסק באופן הפשוט
ביותר להמשיך כרגיל! הייתה בכך משום נבואה של ממש.
בנבואות הגאולה הללו הרבי שליט"א מלך המשיח נוטל על עצמו
אחריות כבדה ועצומה – לפרסם בכל העולם כולו ובכל אמצעי
התקשורת "היכונו לביאת המשיח" .אין ספק שהכרזות אלו
שהתפרסמו בכל מקום ,הרי רק מי שיש בו רוח הקודש וקיבל נבואה
מאת הקב"ה ,הוא היחיד שיכול להורות על פרסום ענין עצום ונשגב
זה שכל הבריאה כולה מצפה לו מאז ששת ימי בראשית .וברור לכולם
שאם הוא מבקש לפרסם על הגאולה וש"הנה הנה משיח בא" ,הוא
נוטל על עצמו את כל כבוד האחריות ,שאמנם מדובר בהתגלות של
משיח צדקנו .מי שזוכר את התקופה ההיא יודע לספר בוודאי כי
הכרזתו של הרבי ש"הגיע זמן גאולתכם" הדהדה בכל קצווי תבל
והתקבלה בחמימות אצל מיליוני אחינו בית ישראל באשר הם .ולא
רק זאת ,אלא אפילו אצל אומות העולם מדברים בפשטות על כך
ש"הנה הנה משיח בא".
פשוט הדבר שצריך להרעיש בכל העולם שנשיא הדור שרועה את עם
ישראל בכל קצווי תבל ,יש בו סימני משיח והוא-הוא מלך המשיח,
ועל ידי זה מזרזים את התגלותו כמלך מבית דוד המחזיר מלכות דוד
ליושנה ,ובונה המקדש במקומו ומקבץ נדחי ישראל.
(חלק מריאיון לבית משיח ,אלול ה'תשע"ו)

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

ג' פרקים ליום
הלכות שבועות .פרק ז-ט.
פרק י-יב.
הלכות נדרים ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הלכות נזירות ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ו'-י"ב אלול
פרק אחד ליום
הל׳ רוצח ושמירת נפש .יב.
פרק יג.
הל׳ מכירה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

"אין לך ברירה ,אתה מוכרח לעשות ערב
רתימה לידידי הארגון ולגייס את הסכום
שנותר" ,אמר איש הגיוס של העמותה.
"איך אגייס מאנשים עוד מאות אלפי שקלים,
אחרי שגייסנו חצי מיליון לרכישת המקום?",
חשש המנהל.
"בעיני זה הפיתרון ,אם נראה לך שזה לא שייך
לביצוע ,תתייעץ עם שני ידידים נוספים".
היה זה הרב חיים טל ,אברך צעיר ונמרץ
המנהל ביד רמה את ארגון 'יפוצו' – הפועל
להפצת החסידות ובשורת הגאולה במגזר
החרדי .אחרי  9שנים של פעילות עניפה
החליטה הנהלת הארגון לרכוש מבנה במרכז
בני ברק ,בו יוקם בית מדרש ללימוד ענייני
הגאולה והפצתה להמונים.
לרכישת המבנה ,יצא הארגון בגיוס המונים
נרחב בו נטלו חלק ידידים וחסידים מכל
קצווי תבל שתרמו סכומים נאים.
תהליך הרכישה הושלם בשעה טובה ,אך
כעת נותרה עוד 'בעיה קטנה' :יש להשיג
עוד  ₪ 220,000לשיפוץ המקום ולריהוט.
מהיכן משיגים סכום כזה ,כשאך לפני חודשים
ספורים ידידי הארגון כבר תרמו ביד רחבה
לרכישת המקום?
איש הגיוס טען שיש לערוך דינר חגיגי במבנה
החדש .הרב טל ,שחשש מהמהלך ,הרים
טלפונים להתייעצות .בדעתו היה להתקשר
לשני ידידים קרובים אך כשהשיחה נענתה
מהעבר השני ,קלט הרב חיים שהתקשר
'בטעות' לידיד אחר שענה "אחזור אליך
אח"כ" וניתק מיד את השיחה.
דקות ספורות אחרי כן ,הוא חזר אל הרב חיים
טל" .מה רצית?" ,שאל .הרב חיים סיפר לו על
ההתלבטות בקשר לגיוס הסכום לשיפוץ.
"אתה לא תאמין!" ,התפרץ הידיד בהשתאות,
"ברגעים אלו ממש כתבתי לרבי שליט"א מלך
המשיח אודות הצעה עסקית שעומדת כעת
על הפרק .שמע את התשובה באגרות הקודש,
זה עונה בדיוק על השאלה שלך" (כרך י"ג
עמוד שנח):
"כבר כתבתי שהמגבית לבית-הספר לדפוס,
ככל מגביות ,צריך לנצל העת רצון ככל
הדרוש .ומובן שככל שמתרחקים מהמאורע
וההנחת אבן הפינה  -מתמעטת ההתלהבות".
השאלה הוכרעה! יש לעשות אירוע התרמה.
ההכנות לאירוע החלו להתקדם במרץ.
בתחילה תוכנן האירוע להתקיים בחג הגאולה
י"ג תמוז ,אך למעשה הוא נדחה ונקבע לד'

הרב חיים טל

יש להשיג עוד
 ₪ 220,000לשיפוץ
המקום ולריהוט.
מהיכן משיגים סכום
כזה ,כשאך לפני
חודשים ספורים ידידי
הארגון כבר תרמו
ביד רחבה לרכישת
המקום?
מנחם אב ,אור ליום ההילולא של האריז"ל,
שנטל חלק חשוב בגילוי פנימיות התורה.
הרב חיים הזמין את ידידו לאירוע והציע לו
לספר בעצמו על המענה המיוחד שקיבל
מהרבי שליט"א מלך המשיח .הידיד הסכים
ופנה לעיין שוב במכתב ,שיהיה שגור יותר
בפיו לקראת ההקראה הפומבית באירוע.
תוך כדי קריאה הבחין בדבר פלא :בתוך
המכתב מופיע שאירוע ההתרמה נקבע
לתאריך ד' מנחם-אב! עוד לפני שהוחלט על
דחיית האירוע מתאריך י"ג בתמוז ,כבר כתב
הרבי שליט"א מלך המשיח שהאירוע עתיד
להתקיים בד' מנחם אב!
אולם בזאת לא תמו ההפתעות .באירוע
עצמו ,לאחר שסיפר הידיד לכל התורמים
אודות המכתב המיוחד ,חשף את החוליה
האחרונה בשרשרת הנפלאות הקשורות
במכתב" :כזכור ,הנושא שאודותיו כתבתי אני
באותו ערב לרבי שליט"א מלך המשיח ,היה
אודות הצעה עסקית שקיבלתי .הבוקר ,לאחר
שטרחתי רבות על הצלחת האירוע למען ארגון
יפוצו ,נכנס לי סכום כסף גדול מאותה עסקה
שביצעתי ,בדיוק ביום האירוע"...
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החשש האישי גורר פחד ציבורי
לכתחילה לא היה ברשותו לחתום על המסמך ,והוא עשה זאת מכיון שהוא
"הירא ורך הלבב" ,ולכן בטבע הוא פוחד מ״קול עלה נדף" .ובפרט שכשהוא
חושב שהוא מנהיג בישראל וכולם מוכרחים לציית לו ,הוא הולך ועושה כל
התלוי בו כדי שיהיה "ימס את לבב אחיו כלבבו".
(ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת שמיני תשל"ח  -בלתי מוגה)

• לזכות הת' שניאור זלמן בן אסתר ,לרגל יום הולדתו ,ב' אלול  -לשנת הצלחה בגשמיות וברוחניות •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

הוראותיו של נביא הדור
לימוד ,קשורות עם מועדים שונים בשנה ,לדוגמא – ללמוד
על בית המקדש בשלשת השבועות ,ללמוד מתורת נשיאי
חב"ד בימי חודש כסלו ,לערוך סיומי מסכת בתשעת
הימים ,ועוד .אחת מן ההוראות המפורסמות ביותר היא
כמובן – ללמוד תורה בנושאי גאולה ומלך המשיח ,דבר
המזרז את הגאולה וגם מסייע לאדם הלומד לחיות כפי
המתאים לזמן זה של ימות המשיח בהם נמצאים עתה.

פרשת שופטים היא הפרשה בה בחר הרבי שליט"א מלך
המשיח לדבר על נבואתו באופן פומבי .שיחת ה'דבר
מלכות' לשבת זו עוסקת בין השאר בנושא הנבואה,
וכהמשך לכך מופיעים בה דברים ברורים אודות כך
שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא נביא .למעשה ,בקרב
החסידים הדבר היה מוחלט מאז ומקדם .גם עם ישראל
כולו נוכח לראות כבר פעמים רבות סיפורי נבואה
שכאלה ,כמו לפני מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום
הכיפורים ,מלחמת המפרץ ,ועוד ועוד .מעבר למקרי
הנבואה הכלליים ,ישנם אלפים רבים שחוו את נבואות
הרבי שליט"א מלך המשיח באופן אישי – ביקשו ברכה
או עצה וקיבלו הוראה או תחזית שלאחר מכן התבררה
כמדויקת לחלוטין.

הרבי שליט"א מלך המשיח .הוראות שנוגעות לכל אחד

מקום מכובד תופסת כמובן
כמות ההוראות בנוגע
ללימוד התורה ,תחום בעל
חשיבות רבה בחיים של כל
יהודי ,אך באופן מיוחד קיים
גם לגויים
גם אצל מלך המשיח ,שכן
אחד מסימני הזיהוי שלו הוא לצד הוראות אלו קיימות עוד הוראות רבות נוספות בכל
תחומי החיים ,עבור גברים ,נשים וילדים ,ואף עבור
שקידתו העצומה בתורה
אומות העולם ,כמו למשל ההוראה לקבוע בתחילת יום

בלימוד התורה
במשך השנים מרוכזים מאמצים ויוזמות רבות ליישם
את ההוראה משיחה זו ,ולפרסם לכל אנשי הדור על כך
שזכינו ויש נביא בדורנו .לצד זאת ובעצם כחלק מהוראה
זו ,ישנה חשיבות לפרסום הוראותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שכן אחד מתפקידיו של הנביא ונשיא הדור
הוא לתת הוראות ועצות בנוגע לעבודת השם ושמירת
תורה ומצוות ,ולגבי כל תחומי החיים בכלל.
הוראותיו ועצותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח הן
רבות ומגוונות ,ואכן נוגעות ברשימה ארוכה של תחומים
ונושאים .מקום מכובד תופסת כמובן כמות ההוראות
בנוגע ללימוד התורה ,תחום בעל חשיבות רבה בחיים של
כל יהודי ,אך באופן מיוחד קיים גם אצל מלך המשיח,
שכן אחד מסימני הזיהוי שלו הוא שקידתו העצומה
בתורה .בהתאם לכך אכן ניתן לראות שהרבי שליט"א
מלך המשיח ,לצד הנהגת הדור ועיסוקיו האינסופיים,
מקדיש את מרבית זמנו ללימוד תורה .כך למשל ניתן
למנות את תקנת הלימוד בספר הרמב"ם – מסלול לימוד

של שלושה פרקים ביום ,לצד מסלול נוסף של פרק אחד
ביום ,ואף לימוד יומי מקביל בספר המצוות ,עבור נשים
וילדים .הרבי שליט"א מלך המשיח גם מורה לכתוב
ולפרסם חידושי תורה ,דבר שבזכותו קיים יבול עצום של
קבצים תורניים וספרי פלפולים בהוצאת ישיבות חב"ד.

בתחומים שונים
הוראות נוספות של הרבי שליט"א מלך המשיח לגבי

עצה והדרכה

הלימודים בבתי הספר הכלליים 'רגע של שתיקה' עבור
התבוננות באלוקים.
מלבד ההוראות הכלליות המיועדות אל הכלל ,זוכים
אלפים לקבל גם הוראות אישיות מאת הרבי שליט"א מלך
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' .הרבי שליט"א מלך
המשיח מתבטא כי קיום ההוראות מעניק לאדם שפע של
כל טוב בגשמיות וברוחניות .כמובן שמילוי הוראותיו
של נשיא הדור גם ממהר ומזרז את הגאולה האמיתית
והשלמה שתבוא בקרוב ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
הרבים מסייעתו לרפואה קרובה ולהטבת הבריאות ולהצלחה
בכל עניניו.

להפחית בעבודה אך לא להפסיק
כותב אודות מצב בריאותו ודעת הרופאים בהנוגע למשרתו,
וכיצד זה השפיע על אנשי קהלתו ,וטענותיהם בזה.
אבל הנני מקוה שכאשר מתבוננים ,בודאי אפשר למצוא
אפשרות להקל את עבודתו בתפקידו ,כך שגם הרופא יהיה
מרוצה ,וכשלוקחים בחשבון ,שגם רופאים מדגישים ,שאדם
זקוק לעיסוק (אף כי  -לא מעבר לכוחותיו) ,אבל להיות
הולך בטל ,זה מאוד לא טוב גם לבריאות הגוף ,הנני סבור
שלא זו בלבד שהרופא יסכים שישאר במקומו הנוכחי ויחזיק
במשרה באופן קל יותר ,אלא גם ייעץ לו לעשות בדיוק כך,
ובפרט שזכות הרבים מסייעתו ,שבהיותו בקהלה ודאי עושה
למען היהדות ובזה גם הפצת החסידות ועניניה  -וזכות

נא לשמור על קדושת הגליון

נציין עוד כמה מהוראותיו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הנוגעות לחיי היום-יומיים :למנות 'משפיע' –
רב אישי – ולהתייעץ עימו בשאלות בתחום הרוחני של
תפילה ולימוד תורה וגם בלבטים בתחומים נוספים;
להשתדל שילדים יראו אך ורק מראות טהורים ,ולמנוע
מהם לראות בעלי חיים שאינם טהורים; לציין את יום
ההולדת בהתוועדות חסידית ובמנהגים נוספים; להקפיד
שבכל רכב יימצא ספר חת"ת וקופת צדקה ,שזוהי סגולה
למנוע תאונות דרכים; לקבוע קופת צדקה בקיר המטבח,
ובכך להפוך את קיר הבית עצמו לקדושה.

(אגרות קודש חלק טז עמ' מח  -תרגום)

הביטחון בה'  -מוסיף בריאות
מה שכותבת שסובלת מכאב ראש ,אינה כותבת את אבחנת
הרופאים ,ועל פי רוב במקרה כזה נותנים (כדורים) הנקראים
 Nicotinic Acidואולי כדאי לשאול את הרופא במיוחד
על כך ,ואולי הוא כבר נותן זאת .בכל אופן ,ככל שתהיה
יותר חזקה בבטחון בהשם יתברך שהוא הרופא כל בשר
ומפליא לעשות ,כך מהר יותר וטוב יותר תהיה הבריאות.
(אגרות קודש חלק טז עמ' סז  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

