שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת בראשית

1417

כ"ו תשרי ה'תשפ"ג  -שנת ַה ְק ֵהל ()21.10.22

להתחיל מבראשית
להביא גאולה

השבת הנוכחית ,היא המעבירה את האדם מימי ההתעלות והעליה הרוחנית של חודש תשרי ,לקראת ימי
החולין של כל השנה .כאשר מקשר עצמו האדם אל התורה ,אזי יכול הוא לפעול ולהשפיע על סביבתו
אשר יש לו השפעה ישירה על המתחולל בכל ימי השנה
כמו אותו קטר רכבת ,הניצב בתחנה ומתכונן לצאת
לדרכו ,ניצב חודש תשרי ומתחיל להניע את השנה כולה.
הבאה עלינו לטובה ,כפי שידוע שהמילה "תשרי" אותיות
לא לחינם נקרא יום תחילת השנה ביהדות בשם "ראש
"רשית" ,וכמו ראש השנה ,יש לימים אלו השפעה על כל
השנה" לומר לך שהוא הינו כמו
ימי השנה.
ראש הקובע ומושך אחריו את
הבה ננצל את השבת
הגוף כולו.
הנוכחית ,כדי לעלות לרכבת
כאשר קטר הרכבת מתכונן
היוצאת לדרכה ,להתחזק
לעזיבת התחנה ,הרי הוא צופר
ולחזק ,בהתוועדויות הרבות
ומפריע ומתריע בפני באיו,
שתתקיימנה השבת ,שבת בה
עלו נא על הרכבת היוצאת
מברכים את חודש חשוון,
לדרך ,בעוד זמן קצר ,לאחר מכן
ובעיקר לשאוב כוחות לפעול
מתחילה הרכבת בהתנעה ,עד
ולעסוק בענינה הייחודי של
שלבסוף יוצאת היא לדרכה ,אך
השנה הנוכחית  -שנת הקהל,
גם אז ,מתחילה היא בנסיעה
בה צריך כל אחד לפעול
איטית ,המאפשרת לאחרוני
בסביבתו כמנהיג המשפיע את
יוצאים למקום השליחות
המאחרים לתפוס את הנסיעה
עניני התורה ,באופן המאחד
האלפים ששהו בימי החגים ב ,770-חוזרים
ברגע האחרון ממש.
את עם ישראל סביב עניני
כעת למקום שליחותם (צילום :נהוראי אדרי)
התורה.
כך גם ימי חודש תשרי ,נפתחים
בתרועה ובתקיעה רמה ,בשופר
המזכיר לכל אחד את ייעודו ותפקידו בעולם ,אך סיום
החודש ,הינו בתנועה ותזוזה ראשונית המאפשרת לנו
לא לחינם נקודת המעבר בין ימי ההתעלות לימי החולין,
לעלות לנסיעה ,לפחות ברגע האחרון ,וזה קורה השבת.
היא בשבת זו ,המיוחדת בכך שבה פותחים מחדש
בקריאת הפרשות מ'בראשית' ,לומר לנו ,שאכן ,כל כוחו
של היהודי לפעול בעולם ולהשפיע בעניניו היא בכוח
הרבי שליט"א מלך המשיח מצטט על שבת זו ,את אימרת
התורה המלווה אותו.
רבותינו נשיאנו אשר כפי שנעמדים בשבת בראשית ,כך
כך גם סדר יומו של כל אחד ,כפי שמדגיש זאת הרבי
נמשכת השנה כולה .שבת זו ,בה מתחילים מחדש את
שליט"א מלך המשיח ,נפתח בעניני תורה ומצוות,
המחזור השנתי של הקריאה בפרשת השבוע ,מתחילה
בהליכה לבית הכנסת ,לשם תפילה ולימוד ורק לאחר
המייצבת
במילה הראשונה בתורה "בראשית" ,היא זו
מכן יוצא הוא לעבודת יומו.
לאדם את השנה הקרובה כולה.
כאשר אנו משכילים לפתוח כל מהלך בחיינו בקשר
אחד הדברים המיוחדים בשבת זו ,שמצד אחד ניצבת היא
עם הקדוש ברוך הוא ,בדיוק כפי שעושה היהודי מיד
אחרי שהסתיימו כל החגים ,כבר התחלנו לחזור למסלול
כשניעור משנתו  -אזי כל היום כולו ,למרות שעוסקים
הקבוע בימי השנה ,ושבת זו כביכול רגילה היא ככל
בו בענינים רבים ושונים ,הופך להיות קשור למאוחד
השבתות של ימות השנה.
במטרה העיקרית שהיא קבלת פני הרבי שליט"א מלך
אך לאידך הרי היא שבת
המשיח ,בפועל ממש ,בגאולה האמיתית ושלימה ,ותיכף
שבתוך חודש תשרי ,חודש
ומיד ממש.

כאן הכל מתחיל

משפיע על כל השנה

חדשות טובות
ויעקב הלך לדרכו
עם סיום ימי החגים ,במוצאי שמחת
תורה ובמוצאי שבת בראשית ,נוהגים
להכריז "ויעקב הלך לדרכו" במשמעות
שעתה יוצאים לימי החולין לפעול
ולהשפיע בעולם ,את כל השפע הרוחני
ששאבנו בימי החגים בתוך בית הכנסת.
בחצרו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
 770שבניו יורק ,הסתופפות אלפים
רבים בימי חג הסוכות ושמחת תורה,
ובימים אלו הם עושים את דרכם
חזרה למקומותיהם ,שם יעבירו את
חוויות חודש החגים במקום הקדוש,
בקהילתם.

שובכם לשלום
כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
שיש "לפרוק את החבילות" ולשתף
את הציבור הרחב בשפע הרוחני
שקיבלו כל האורחים שהסתופפו
אצלו בימי החגים ,מתקיים בימים אלו
התוועדויות "שובכם לשלום" בהם
מספרים האורחים על שהותם ב.770-
השנה שהינה "שנת הקהל" מנוצלים
אירועים אלו ,על מנת להסביר את ענין
הפעילות המיוחדת שתימשך בעזרת ה'
בימי השנה .פרטים במוקדי חב"ד.
באגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,נערכים לקיום הכנס המרכזי
בסימן "ברוכים הבאים מ ,"770-וכינוס
הקהל ארצי .פרטים בקרוב.

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

שבת בראשית  -החיבור בין העולמות
ישנו פתגם המקובל מרבותינו נשיאנו שההנהגה בשבת
בראשית משפיעה ונמשכת על כל השנה כולה .ויש
לברר מדוע שבת זו כל כך חשובה ומיוחדת ,שהרי
לכאורה כל החגים של חודש תשרי הינם חגים כלליים
שההשפעות שלהם נמשכים בכל השנה כולה.
החל מראש השנה הכולל בתוכו את כל ימי השנה ,וכן
גם יום הכיפורים וחג הסוכות שמהם נמשכות השפעות
לכל השנה ,ואם כן מדוע דווקא שבת בראשית זכתה
שההנהגה בה נמשכת על כל השנה כולה?
וההסבר לכך :שבת בראשית מתייחדת בכך שהיא
מחברת בתוכה שני עניינים .מצד אחד זוהי השבת
שקולטת בתוכה את כל חגי תשרי ,ומצד שני היא
השבת הראשונה ה"רגילה" ,שבה מתחילים את העבודה
השגרתית של ימי החול ,ולכן דווקא היא יכולה להוות
גשר וממוצע בין האורות הרוחניים שקיבלנו בחגים
עם שאר ימות השנה.

ומזה מובן שבחירת הקב"ה בישראל לא הייתה בנשמה,
אלא דווקא בגוף הגשמי ,ועל פי זה מובן שעיקר
החידוש של בחירת הקב"ה ביהודי מתבטאת דווקא
כאן למטה בעולם הזה ,שלמרות שזהו עולם גשמי עם
הגבלות שונות ,ואף שלכאורה הנשמה האלוקית אינה
נמצאת גלויה בתוך העולם הזה ,הרי דווקא אז מתגלה
הבחירה של הקב"ה ,שגם כאן נמצא היהודי למעלה
מכל העולם.

כאשר הקדוש ברוך הוא
בחר בעם ישראל הוא לא
בחר בנשמה של היהודי
אלא דווקא בגוף הגשמי,
שכן טהרת מושג הבחירה
היא דווקא כאשר זה נעשה
באובייקטיביות מוחלטת

הבחירה האובייקטיבית
הפער שבין ימי החגים הנשגבים ושאר ימי השנה
מקביל וזהה להבדל שבין השורש של עם ישראל כפי
שהם קדמו לבריאת העולם ובין מציאותם כאן למטה
בעולם הזה הגשמי:
כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל (כנאמר
בנוסח התפילה "ובנו בחרת מכל עם ולשון") הוא
לא בחר בנשמה של היהודי אלא דווקא בגוף הגשמי,
שכן טהרת מושג הבחירה היא דווקא כאשר זה
נעשה באובייקטיביות מוחלטת ללא עדיפות כלפי צד
מסויים ,שבאם לא כן אין זו בחירה .בחירה אמיתית
נעשית דווקא מתוך שני דברים זהים לחלוטין.

דווקא הגוף היהודי
וכך היה בבחירת הקב"ה בעם ישראל :כאשר מדברים
על נשמתו של יהודי אי אפשר לומר "ובנו בחרת" ,כי
הנשמה היהודית היא חלק מהקב"ה " -חלק אלוקה
ממעל ממש" ולכן אין לה שום דמיון לאומות העולם;
אך כאשר מדברים על הגוף היהודי ,שבחיצוניות הוא
נראה בדיוק כמו גופי אומות העולם ,דווקא אז שייך
להשתמש בלשון 'בחירה'.

גם אומות העולם מכירות
ושתי מצבים אלו (היהודי כפי שהוא בשרש נשמתו
למעלה ,וכפי שהוא נמצא מלובש בגוף בעולם הזה)
מקבילים לשני המצבים בימי השנה (חודש תשרי ושאר
ימי החול) ,וכשם שעיקר החידוש בבחירת הקב"ה היא
דווקא בעולם הזה ,כך גם עיקר החידוש הוא שגם
בימות החול פועלים ומגלים כיצד כל ההשפעות
הרוחניות שהיו בחגי תשרי נמצאות ופועלות .וחיבור
זה נעשה על ידי שבת בראשית ,שבאמצעותה ניתן
להמשיך את חודש תשרי למשך השנה כולה.
עניין הבחירה של הקב"ה בעם ישראל נמצא בגלוי
יותר במיוחד בתקופה האחרונה ,כאשר אפילו אומות
העולם מכירים בכך ומכנים את עם ישראל בשם "העם
הנבחר" ,וכפי שרואים בכמה וכמה מדינות שמסייעות
לעם ישראל לחיות חיים יהודיים מתוך מנוחת הנפש.
ויהי רצון שיתווסף בזה יותר ויותר ,עד שכל אומות
העולם יכירו במעלת עם ישראל ,ועד השלימות בזה -
בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.
(על פי דבר מלכות ש"פ בראשית ה'תשנ"ב)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
בראשית ברא אלוקים

(בראשית א ,א)

ששה דברים קדמו לבריית העולם ,יש מהן שנבראו ,ויש
מהן שעלו במחשבה להבראות ...שמו של משיח מנין,
שנאמר (תהלים ע"ב) יהי שמו לעולם וגו'.
(מדרש רבה)

ויהי אור

(בראשית א ,ג)

אותה האורה שנברא בה העולם ,אדם הראשון עמד
והביט בה מסוף העולם ועד סופו .כיון שראה הקב"ה
מעשה דור אנוש ,ומעשה דור המבול ,ומעשה דור הפלגה,
שהן מקולקלים ,עמד וגנזו מהם ,שנאמר (איוב לח):
וימנע מרשעים אורם .ולמה גנזו? אלא ,גנזו לצדיקים
לעתיד לבא ,שנאמר :וירא אלהים את האור כי טוב ,ואין
טוב אלא צדיקים ,שנאמר( :ישעיה ג) :אמרו צדיק כי

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

ירושלים

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

18:37

טוב .ומנין שגנזו לצדיקים? שנאמר (משלי ד) :ואורח
צדיקים כאור נוגה ,וכיון שראה אור ,שהוא גנוז לצדיקים
שמח ,שנאמר (שם יג) :ואור צדיקים ישמח.
(מדרש רבה)

ייקוו המים

(בראשית א ,ט)

כל מה שנטבע מששת ימי בראשית עד זמן קיבוץ גליות
הכל עתיד ים יפו להקיא אותו ליבשה ,ומלך המשיח
יחלוק אותו לכל צדיק וצדיק חלקו הנוגע לו ,הדא הוא
דכתיב כי שפע ימים ינקו ,וגם כל המטמונים תחת עפר
עתיד הוא להיות מחילות מחילות תחת הארץ לעשות
להוליך כל האוצרות המלכים לארץ ישראל ,הדא הוא
דכתיב ,ושפוני טמוני חול ,והכל יתגלה בתוך ארץ ישראל
למלך המשיח ,והוא יחלק אותם לאנשי קיבוץ גליות.

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:25
18:38

17:40
18:37

17:30
18:39

הפטרה :כה אמר  -יגדיל תורה ויאדיר (ישעיה מב ,ה  -כא)
שבת מברכים חודש חשון  -המולד :יום שלישי ,שעה  44 ,9דק' 7 ,חלקים .ראש חודש בימים :שלישי ורביעי

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

ומכאן ולהבא  -ידברו רק בשבחם
ומעלתם של כל אחד מישראל ,ובמיוחד
 ע"י שהם מוסיפים בלימוד התורהוקיום המצוות ,כולל ובמיוחד – בשיעורי
חת"ת ,ראשי תיבות חומש תהלים תניא
(כרגיל להזכיר על כך בזמן שמתחילים
ללמוד תורה מתחלתה בשמחת תורה),
ועוד והוא העיקר :שיתוסף בהכרת כל
העולם כולל אומות העולם ,במעלתם
ושבחם של ישראל – "בראשית בשביל
ישראל" ,וכן – שארץ ישראל שייכת
לעם ישראל ,ועד – שלימות הגילוי בזה,
בגאולה האמיתית והשלימה.
(משיחת ש"פ בראשית ה'תשנ"ב  -מוגה)

(ילקוט ראובני)

497:117:43
18:46

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ארץ ישראל השלימה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

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

שיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

נשמה מרגישה נשמה

הרש"י הראשון
בתחילת פירושו על התורה ,מביא רש"י את המדרש הבא" :אמר
ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם
שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל .ולמה פתח בבראשית?
 משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים .שאם יאמרואומות העולם לישראל :לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה
גוים ,הם אומרים להם :כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא בראה
ונתנה לאשר ישר בעיניו .ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם
ונתנה לנו".
כלומר ,שיגיע זמן שבו טוענים אומות העולם שארץ ישראל שייכת
להם ,ובאופן של מן הקל אל הכבד :בתחילה הם טוענים שרק חלק
פלוני ופלוני שייך להם ,ולבסוף אומרים שכל הארץ שייכת אליהם.
טענתינו  -אומרים הם  -אינה נגד חוקי הצדק והיושר ,חס-
ושלום ,ואין אנו רוצים לקחת משהו או לעשות עוולה .אדרבה:
הם מכנים את עצמם 'רודפי שלום' ,ששלום מסמל הרי שלא
עושים שום עוולה לאדם שני ולא גוזלים .ובמילא ,טוענים הם
כלפי היהודים "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים"!
[ש'השבעה גויים' כוללים את השבעים אומות].
ועל זה אומר רש"י לתינוק " -בן חמש למקרא" ,שאם יטענו
הגויים טענה כזו ,צריכים לענות להם" :כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם וברצונו
נטלה מהם ונתנה לנו" .זוהי תשובתה של התורה " -תורת אמת".
והיות וטענה זו שכיחה לא רק אצל גויים ,אלא גם אצל יהודים,
הטוענים שמכיון שצריכים לנהוג על-פי צדק ואסור לעשות שום
עוולה  -לא ייתכן שלא למסור "אף שעל"; לכן צריכים אותם
יהודים לדעת ,שבכך הם הולכים נגד "תורת אמת" ,הנקראת גם
"תורת חיים" על שם זה שהיא מביאה הוראה בחיים  -כיצד
צריכים להתנהג בחיי היום-יום ,ועל-אחת-כמה-וכמה בענין
שנוגע לרבים.
וכשהולכים נגד התורה ,הרי שאז מתרחשים ענינים בלתי-רצויים.
ואם אותם יהודים לא רוצים בהם  -הרי שצריכים הם להפסיק
ללכת נגד רצון ה' שברא "את השמים ואת הארץ".
ועל הגוי מצליחים לפעול ,רק כשאומרים לו את האמת ,שאז הוא
מתבטל בפני היהודי .מה שאין כן כשמתחילים לענות לו דברים
אחרים.
ולכן צריכים לענות לגויים את המענה שרש"י כבר אמר לפני
כמה מאות שנים ,בשם רבי יצחק .והוא אמר את דבריו על מנת
שיפרסמו זאת גם בזמנו ,שהיו גזירות גדולות מאוד ,רחמנא ליצלן,
נגד עם ישראל .ולמרות שרש"י ידע היטב מהו אינו-יהודי  -הראה
הוא כיצד אפשר ליישב את דעתו בטענה על-פי תורה.
בזמנו של רש"י התקיימו הרי מסעות הצלב שבמהלכם נעשו
ליהודים כל המעשים שנעשו בדורנו זה בגרמניה ,היה-לא-תהיה
 ובכל זאת אומר רש"י (לילד קטן "בן חמש למקרא") :שכאשריאמר לך גוי "לסטים אתם"  -כבשתם שטח אדמה מה"קוזק
הנגזל"  -תענה לו (לא סתם ענינים ,אלא) את המענה שנכתב
בתורה ש"כח מעשיו הגיד לעמו לתת נחלת גויים"!
ומענה זה מביא רש"י ל"בן חמש למקרא" ,ואומר לו שזה שייך אליו
לא רק כאשר הוא נמצא ב'חדר' ,או בביתו ,או ברחוב היהודים,
אלא עליו לדעת מענה זה כדי לענות לכל אומות-העולם שישאלו
אותו אודות זה.
(על-פי שיחת ל"ג בעומר תשל"ח)

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

ג' פרקים ליום
הל' ביאת המקדש .ח-ט .הל' איסורי מזבח .א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
הלכות מעשה הקרבנות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כ"ו תשרי  -ב' חשון
פרק אחד ליום
הל׳ שכנים .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.

"אסתר ,תירגעי ,הכל יהיה בסדר"" ...הנה
כוס מים ,תישתי"" ,גברת ,מה קרה לך?
אולי נוכל לעזור?"" ,למה היא בוכה?"...
היה זה בעזרת נשים בכותל המערבי מספר
ימים לפני ראש השנה האחרון .בתווך
ישבה אישה מבוגרת ,לפי מְַר ֶא ָה עדיין אינה
שומרת מצוות בצורה מלאה ,מתייפחת
בבכי קורע לב .בוכה ובוכה ...סביבה עמדו
כמה מחברותיה שניסו להרגיע אותה ,אך
ללא הצלחה.
המתפללות בעזרת הנשים לא יכלו להישאר
אדישות למראה מצוקתה של האישה
המסכנה .גם הן ניסו להרגיע אותה ,לתת לה
מעט עידוד ותקווה שיקלו על ליבה השבור,
אך האישה לא היתה פנויה לקבל מאף אחת.
היא המשיכה לבכות ולהתייפח...
גברת דבורה לאה לוי ,חסידת חב"ד ,תושבת
עמנואל ,היתה גם היא בעזרת הנשים
בכותל המערבי בשעה שהתרחשה המהומה.
גם היא התעוררה ברגשות עזים של חמלה.
היא רצתה לעזור לה בכל ליבה ,אך גם היא
לא הצליחה לתקשר עם האישה הבוכייה.
לפתע היא נזכרה בדרך ברורה לסייע לאישה:
לכתוב לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך
המשיח ולבקש את ברכתו הקדושה עבורה!
גברת לוי לא ידעה את שמה של האישה אך
היא שמעה את חברותיה קוראות לה בשם
אסתר .היא החליטה לבקש ברכה עבור
אסתר בלי שידעה את שם אימה ובכלל על
מה היא מתייפחת בבכי...
מיד לאחר הכתיבה לרבי שליט"א מלך
המשיח ,ניגשה גברת לוי אל אחת
מחברותיה של האישה" .מה קרה לה? מדוע
היא בוכה?" ,שאלה" .בעלה חולה מאוד .יש
לו את המחלה הידועה" ,השיבה החברה.
"וואו ,אתן לא מאמינות!" ,התרגשה הגברת
לוי" ,תראו איזו תשובה מדהימה קיבלתי
כעת מהרבי שליט"א מלך המשיח עבור
גברת אסתר היקרה!".
הנשים כולן השתתקו לשמע שמו של הרבי
שליט"א מלך המשיח .גם גברת אסתר
השתתקה מבכייה ועצרה להקשיב לתשובה
המיוחדת שהתקבלה עבורה באגרות הקודש.
גברת לוי החלה קוראת לאט ובהטעמה את
לשון התשובה המדהימה (אגרות קודש
כרך יד עמוד שמו)" :במענה על מכתבו מו'
שבט ,בעת רצון יזכירו את  . .שליט"א על
הציון הקדוש של כבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב
בריאותו"! הנשים עמדו בהשתאות למשמע
הברכה המדוייקת להפליא למצבו של בעלה.
גברת לוי חזרה והמשיכה לקרוא" :ידוע

הכותל (צילום :עמרי רחמים בכר)

גברת לוי לא ידעה
את שמה של האישה
אך היא שמעה את
חברותיה קוראות
לה בשם אסתר .היא
החליטה לבקש ברכה
עבורה בלי שידעה
בכלל על מה היא
מתייפחת בבכי...
פתגם כבוד קדושת רבותנו נשיאנו ,טראכט
גוט וועט זיין גוט (=תחשוב טוב ויהיה
טוב) ,ובפרט במיחושו של הנ"ל כפי שכבוד
תורתו מתארו במכתבו ,גם הרופאים
מסכימים על זה הסכם מוחלט".
בהמשך מנחה הרבי שליט"א מלך המשיח
להתחזק בקיום תורה ומצוות .גברת אסתר
לקחה על עצמה לתת מספר מטבעות
לצדקה לפני הדלקת נרות שבת.
הנוכחות כולן עמדו בתדהמה למשמע
תשובתו הברורה של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,אך המדהים מכל היתה תגובתה
של גברת אסתר עצמה .בבת אחת נעלמה
כל ההיסטריה והבהלה הרבה שאפפו אותה.
היה ניכר שהדברים נכנסו לליבה וברגע אחד
היא התמלאה ברוגע ,אושר ושלווה...
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בתור ראש
בני ישראל אמיתי ,קשור בקשר נשמתי
לכל יהודי .לכן הוא מכיר ומרגיש כל יהודי
בכל קצווי תבל ויודע מעצמו מה הבעיה
המעיקה על ליבו ,מבלי שיפרטו ויכתבו
אפילו מהי הבעיה .ומאותה סיבה ממש,
מרגיש כל יהודי בעומק נשמתו שתשובת
הרבי שליט"א מלך המשיח מדוייקת
ומתאימה במיוחד עבורו ,ולכן זה משרה
עליו בנפש רוגע ושלווה.
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הכנה לקיבוץ הגלויות
ועל-ידי ההתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל (ובאופן האמור)  -יפעלו גם
על אומות -העולם ,שיסייעו בזה .שכן ,גם הם "ירגישו" (מצד "מזלייהו
חזו") שמציאותו של עשיו היא כדי לסייע ליעקב .ויהיה בכך משום הכנה
קרובה לקיבוץ כל בני ובנות ישראל...
(ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת חיי-שרה תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ספר התורה של מלך המשיח
שבת בראשית היא שבת כללית ועיקרית ,בשל
העובדה שבה מתחילים את התורה מחדש .זוהי
גם הסיבה לכך שרבותינו נשיאי חב"ד אמרו כי איך
שמתייצבים בשבת זו ,כך תהיה השנה כולה .השמחה
הגדולה בהתחלת התורה היא מנת חלקו של כל יהודי,
כידוע שהתורה הקדושה ניתנה לנו בירושה ולכן היא
שייכת לכל יהודי ללא הבדל גיל ומעמד .אחד מהרגעים
המיוחדים בהם ניכרת השמחה הגדולה ,מתקיים
במרכז מעמד ההקפות בשמחת תורה בבית מדרשו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,כאשר הוא אוחז בידיו
ספר תורה קטן ורוקד עימו בשמחה מופלאה.

עלילת דם
מאחורי ספר התורה של הרבי שליט"א מלך המשיח
עומד סיפור היסטורי מיוחד ,המשלב מסירות נפש
יהודית ואהבה עזה לתורה .זהו סיפורם של האחים
שמואל אבא ופנחס שפירא ,שניהלו בית דפוס
משפחתי בסלאוויטא שברוסיה לפני כ 200-שנה.
בית הדפוס היה גדול ומצליח ,והודפסו בו ספרי
קודש רבים .סיפור ההצלחה נגדע ביום בהיר ,בעקבות
עלילת דם על מנהליו ,בטענת שקר שהם רצחו את
אחד העובדים.
העלילה היתה מלאת סתירות ,אך הדבר לא מנע
מפקידי השלטון שונאי ישראל להרשיע את האחים
בהאשמה זו וכן ב'עוונות' נוספים .עד לבירור פסק הדין
נאסרו האחים שפירא ועמם עוד שנים עשר יהודים
מסלאוויטא שהיו קשורים לדעת השלטונות במעשה
זה .היחס אליהם היה אכזרי ,והם הועברו למאסר
בקייב .האסירים נכלאו בבידוד גמור ,בלי שאופשר
להם לבוא במגע אפילו עם חיילי המשמר השומרים
עליהם ,וכל אחד מן האסירים ישב בתא נפרד במשך
שלוש שנים ויותר עד שהסתיימה החקירה.

עצה והדרכה
טהרת המשפחה  -שמירת
הילדים
מובן מאליו שנבהלתי מאוד מתוכנו,
והעיקר מסיום המכתב ,אשר כפי הנראה
רצונו לצום ארבעים יום,
שהנהגה כזו היא ההפך ממה שכותב
אדמו"ר הזקן [בעל התניא  -פוסק בנסתר
דתורה  -והשולחן ערוך  -פוסק בנגלה
דתורה  ]-באגרת התשובה שלו ,ולכן הנני
מזדרז בכתיבת המענה אליו ושולח את
המכתב 'מהיר' ,והשם יתברך יעזור ,שיפעל
את פעולתו ,היינו שאפילו אם קבל על
עצמו את האמור באופן שצריך התרה של
שלשה ,יעשה זאת ,ויספר להם ,שלא ידע
את הכתוב באגרת התשובה [ראה שם פרק
ג' (עמוד צ"ב ע"ב)] וכן  -שזהו גם נגד
התורה הידועה של הבעש"ט על הפסוק,
כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו
גו' עזוב תעזוב עמו (ראה היום יום ,כ"ח
שבט)
ואת התעניות של  40יום ביכלתו להמיר
ע"י שיעשה שני דברים.

רבי פנחס .הוא לא זז ממקומו והמשיך לספוג מכות,
עד שמישהו הרים לו את כיפתו ואז המשיך במצעדו.
בדרכם לסיביר הגיעו האחים למוסקבה ,והורשו
להישאר שם באופן זמני .הם מצאו חן בעיני השלטונות
המקומיים ,שהשתדלו להקל על סבלם .כך גם הורשו
להכניס לתאם גביע לקידוש והבדלה ,וכן ספר תורה.
לאור הנסיבות כתבו את הספר בגודל קטן במיוחד,
וגובה הקלף הוא  19סנטימטר בלבד .בשל המצב בתא
הכלא ,לא רצו האחים להחזיק בו ספר תורה שלם,
והם הכניסו יריעות בודדות של ספר תורה .רק כעבור
שנים כאשר שוחררו הם תפרו את היריעות לספר
תורה שלם.

הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז בספר התורה

במשך השנים עבר ספר
התורה בירושה .בני
מתנה למלך המשיח
המשפחה החליטו שספר
במשך השנים ספר התורה המיוחד עבר בירושה
תורה כזה ראוי להיות אצל
במשפחת שפירא ,ולאחר גלגולים שונים הגיע לארץ
הקודש .בני המשפחה החליטו שספר תורה כזה ראוי
אדם נעלה ,והרב אשכנזי
להיות אצל אדם נעלה ,והרב משה אשכנזי מתל אביב
מתל אביב רכש אותו בסכום
רכש אותו בסכום כסף גדול ושלח אותו מתנה לרבי
כסף גדול ושלח אותו מתנה
שליט"א מלך המשיח .ספר תורה זה נתון למשמרת
במרכז חב"ד העולמי  770שבברוקלין .קוראים בו
לרבי שליט"א מלך המשיח
רק בזמנים מיוחדים ,ועימו רוקד הרבי שליט"א מלך
מסירות נפש
בסיום 'החקירה' הוחלט על עונשם של האחים שפירא
– שלילת כל זכויותיהם ,גירוש לסיביר ,וכן 1,500
מלקות .בחצר המבצר בקייב נעמדו  500חיילים בשתי
שורות ארוכות ,ובידו של כל אחד מהם שוט .האחים
הועברו שלוש פעמים בין שורות החיילים וספגו
הצלפות שוטים על גבם החשוף .מסירות נפש מופלאה
הראו האחים כאשר באמצע 'המצעד' נפלה כיפתו של

המשיח בעת ההקפות בשמחת תורה.
המראה הקדוש והמיוחד של הרבי שליט"א מלך
המשיח אוחז בספר התורה ,כמו ממחיש את מילותיו
של הרמב"ם בהלכה אודות סימני מלך המשיח" :מלך
מבית דוד הוגה בתורה" ,במיוחד בשנת 'הקהל' בה
המלך קורא בתורה באזני עם ישראל ,ומזכיר כי תיכף
ומיד ממש נזכה לגילוי "תורה חדשה מאתי תצא"
מאת הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית
והשלמה תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כרטיס ַה ְקהֵל

א) לתת לצדקה ,באופן שזה ישולם עד
פורים או פסח הבע"ל ,סך  27דולר לערך.
ב) להמיר לתענית שעות ,זאת אומרת
שבמשך כמה שנים ,לחלק לתעניות עד
חצי היום ,אפשר לחלק זאת לתשע ()9
שנים.
גם מובן ,שכתבו אודות פרישות מאשתו
תחי' ,זהו בהחלט נגד דעתי ,ועליו להתנהג
בשמירת דיני תורתנו הק' על פי חוקי ודיני
טהרת המשפחה ,אך לא בפרישות ,ובפרט
שזה הרי קשור בצער של עוד מישהו ,וזה
תופס מקום חשוב על פי שולחן ערוך.

הנני מצטרף בזה לאחדות עם ישראל ,במפעל ה"הקהל" ,שמטרתו
חיזוק האמונה ויראת ה' ,קיום התורה ומצותיה מתוך אהבת
ישראל .ואשתדל לפעול בלי נדר ,בזה ,לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

(אגרות קודש חלק טז עמ' רכז  -תרגום)

כל התשובות בתוך התניא
כותב אודות מצבך ברוחניות ,ושואל עצות
בזה וכו',
בטח יש אצלך את ספר התניא ,שם תמצא
מענה על כל שאלותיך ,ובטח יש לך
את התניא עם מפתח ענינים ,שיקל את
החיפוש.

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש חלק טז עמ' שלח  -תרגום)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

שם פרטי ____________________________________:שם האם_______________:
שם משפחה ___________________________________________:גיל___________:
טלפוןEmail:_________________________________ _____________________:
כתובת________________________________________________________________:
רח'

מס'

ישוב

סמן את הסעיפים המתאימים לך ,מלא את פרטייך האישיים.
אבקש להזמינני לכנסי "הקהל" שיערכו אי"ה במהלך השנה.
אני מוכן לאסוף מזמן לזמן את הקרובים אלי ,ולהפעיל את השפעתי
עליהם ,להתחזק יחד בערכים של "הקהל".
אשמח שתתקשרו אלי אחת לחודש לקבל פרטים על הפעולות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

על פי בקשת הרבי שליט״א מלך המשיח ,יש להרשם ל״הקהל״
באמצעות הכרטיס (״טפח על טפח״) המצורף בזה.
ניתן לצלם כרטיס זה ולזכות בו יהודים נוספים.
נא למלא את הפרטים ולשלוח למטה הקהל שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.
בפקס 03-657-3816 :או בדואר :ת.ד 3084 .בת-ים עיר הגאולה.

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

