שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח
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לכינוס הקהל,
לא מגיעים לבד!

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכאשר מתכנסים יהודים רבים יחד בשנת הקהל ,הרי זה מוסיף בברכתו של
הקב"ה לכל אחד ואחת מהמשתתפים ,ועל כן עלינו להביא יהודים רבים לכינוס ביום שני באקספו תל-אביב
אם יש דבר אחד שעליו אפשר למצוא  -בימים אלה בדרכי ה'.
במיוחד  -הסכמה רחבה ,הוא הצורך באחדות .כן ,אחדות כן ,כינוס הקהל ,בהישג יד ,בכל מקום ובכל זמן .אלא
אולי הפכה למצרך מבוקש ,רבים מחפשים למצוא אותה .שבתוך מכלול הכינוסים ,ניצבת ההזדמנות המיוחדת,
מששקע אבק הבחירות והצדדים השונים התפנו להעריך
כאשר מתכנסים ציבור גדול ביותר של אנשים ,נשים וטף
את תוצאותיהם ,השתרשה ההבנה הכוללת כי אי אפשר
לרגל ה"הקהל" .הרבי שליט"א מלך המשיח מציין כי ככל
להמשיך בדרך הפילוג והשיסוי.
שההתכנסות המונית יותר ,כך
שנים ארוכות בהם נקלענו
נוסף לכל אחד מן המשתתפים
למערכת בחירות הרודפת
בברכתו של הקדוש ברוך הוא.
מערכת בחירות ,המאיסו אצל
רבים את הדרך בה מציגים את
על אחת כמה וכמה ,כאשר
הצד השני.
מטרת ההתכנסות היא להביא
את ההתגלות בפועל בעולם,
אז איך משיגים את האחדות?
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך
למרבה האירוניה ,דווקא בנושא
המשיח .אם על ידי קבלת
זה גודלת המחלוקת וכל אחד
סבור ובטוח שרק כשיקשיבו
החלטות טובות ,אם באמצעות
לו ,ישררו כאן האחדות והשלום
השמחה הגדולה השוררת
הפנימי .כמה שקשה למצוא
באירוע ואם במעמד קבלת
את האחדות ,הרי הדרך לשם אחדות וגאולה
המלכות ,בהכרזת "יחי אדוננו
רצופה בויכוחים מרים מקצה
הקמפיין שנמשך גם אחרי הבחירות :בקשת
מורנו ורבינו מלך המשיח
הגאולה האמיתית והשלימה
לקצה.
לעולם ועד" שתשמע מפי
המתכנסים יחדיו ,בדרישה
לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
בדיוק לשם כך מציינים בשנה זו ,את שנת הקהל .שנה
מיוחדת הבאה לאחר שנת השמיטה ,בה היו בני ישראל
מכל מקום שהוא ,מתכנסים בחג הסוכות בבית המקדש .כינוס שכזה ,יתקיים אי"ה ביום שני הקרוב ,במתחם
באותו מעמד בו היה מלך ישראל מאחד את כולם ,הוא
אקספו (גני התערוכה) בתל אביב  -אולמי רוקח ,שער
היה קורא על גבי בימת עץ במרכז העזרה מתוך ספר
התורה ,ומחזיר ,לפחות לזמן קצר ,את הרגעים המרוממים  9במתחם ,בשעה  7:30בערב .את המעמד יכבדו רבנים,
ומאחדים בהם קיבלנו את התורה "כאיש אחד בלב אחד" .משפיעים ואישי ציבור ,אשר ישתפו את הקהל ברשמים
מחודש החגים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ב770-
מצווה זו ,שכיום נבצר מאיתנו לבנתיים לקיימה כפשוטו ,בניו יורק ,לצד הערכות מקיפה לפעילות שנת הקהל.
הפכה להיות בדורנו למשימה פשוטה ,בה כל אחד יכול
להפוך בקלות ולהיות ה'מלך' של סביבתו .כל אחד מאיתנו האירוע ישלב גם מופע שמחה עם הזמרים יוני שלמה,
הוא מנהיג ,זה במשפחתו ,זה בבית העסק הפרטי שלו ,ברק גרוסברג וישראליק בש ,לצד קטעי וידאו מיוחדים.
וזה בבית הכנסת .כל אדם על כל אחד ואחת ,להשתדל שלא רק להגיע לאירוע,
יכול להיות זה ,שיאסוף אלא להביא כמה שיותר יהודים להתכנסות חשובה
סביבו את המשתתפים ,זו ,שוודאי תפעל את התגלותו של הרבי שליט"א מלך
ויחזק אותם יחד ,ללכת המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

ההכרזה שמאחדת את העם

ברוב שירה וזמרה

חדשות טובות
ביום שני :כנס הקהל ארצי
נשלמות ההכנות לקראת האירוע
הגדול ,כינוס ההקהל הארצי ,שייערך
ביום שני הקרוב במתחם אקספו
בתל אביב .האירוע בסימן קבלת
פנים לאורחים ששבו מחצרות
קודשנו בחודש החגים ,לצד הערכות
לשנת הקהל על ידי כל אחד .תוכנית
מיוחדת תשלב קטעי וידאו לצד
דוברים ,רבנים ואישי ציבור .יום שני
כ' מרחשוון ( )14.11.22בשעה 7:30
בערב ,שער  ,9אולמי רוקח שד' רוקח
 .101חניה במתחם גני יהושע ,הגעה
בתחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ,
או ברכבת לתחנת האוניברסיטה.

מחזקים את חברון
המונים צפוים להגיע בשבת הבאה,
פרשת חיי שרה ,בה קוראים על
רכישת מערת המכפלה בידי אברהם
אבינו ,לעיר הקודש חברון ,על מנת
לחזק את הישוב היהודי בעיר.

מחזקים את הלומדים
בשבוע שעבר התקיימה חגיגת סיכום
שבע שנים להקמת המכללה התורנית
'למען ילמדו' .לצד שולחנות ערוכים
לסעודת מצוה ,היסבו המוסמכים
ובני משפחותיהם ,אורחים וידידים,
שבאו לשמוח בשמחתה של תורה.

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

התמסרות נטולת אינטרסים
עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם אבינו,
כשהקשה מכולם היה האחרון " -נסיון העקידה",
בו ביקש ה' מאברהם לקחת את בנו יצחק ולעקוד
אותו על גבי המזבח .חז"ל אומרים שנסיון העקידה
היה החשוב ביותר מבין כל הנסיונות ,שלכן פנה ה'
לאברהם בלשון בקשה" :קח נא את בנך" ,כאומר:
"עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים".

הגויים ,וכפי שרואים שגם גויים הקריבו את חייהם
למען מטרה או דרך שבה הם האמינו.
ולכן מובן שלא בכל מקרה שאדם מסר את נפשו
הייתה זו הקרבה אמיתית למען ה' ,כיוון שיכול
להיות שהתערבו במעשה זה שיקולים וחישובים
נוספים .ייתכן שאדם הגיע למסקנה שמשתלם לו
יותר למות מאשר להישאר בחיים שעל ידי כך הוא
ירוויח משהו גדול יותר.

ולכאורה לא מובן איך שייך לומר על כל תשעת
הנסיונות ש"אין בהם ממש" ,כשביניהם היו כמה
נסיונות קשים ביותר ,כמו הנסיון באור כשדים שבו
אברהם זרק את עצמו אל כבשן האש?
שאלה זו מצטרפת לשאלה כללית יותר :פרשת
העקידה זוכה למקום מאוד מרכזי בחיי היהודי עד
שאנו אומרים אותה בתפילה בכל יום .ולא מובן מה
כל כך מייחד את מסירות נפשו של אברהם אבינו
על פני כל הקדושים והצדיקים שמסרו את נפשם
בכל הדורות?
גם אם נסביר שלאדם קשה יותר להקריב את בנו
מאשר את עצמו ,הלא בדור מאוחר יותר הקריבה
חנה את שבעת בניה למען כבוד ה' ,וכן היו עוד
מקרים רבים שבהם מסרו יהודים את נפשם ואת
נפש ילדיהם על קידוש ה'.

מסירות נפש מעל ההגיון

ניסיונות לא ממשיים?

הראשון שפתח את הצינור
נקודת ההסבר היא שאברהם אבינו היה הראשון
שהתגבר על נסיון של מסירות נפש ובכך פתח את
הצינור לדורות הבאים ,וההתחלה של כל דבר קשה

מסירות נפש אמיתית היא רק
כאשר אדם מתמסר לחלוטין
לרצונו של הקב"ה ללא שום
נטיות אישיות וחישובים
הגיוניים ,ומסירות נפש כזו
הייתה רק בנסיון העקידה
הרבה יותר ,כפתגם הידוע ש"כל ההתחלות קשות".
אך ההסבר עדיין לא חלק לגמרי שכן כאמור ,אברהם
מסר את נפשו באור כשדים עוד קודם נסיון העקידה,
ומדוע אם כן דווקא נסיון העקידה שגור בפינו תמיד?
להבנת הדברים יש להסביר מהו החידוש שבמסירות
נפש :האדם נברא כמציאות עצמאית שלכן אין הוא
מסוגל לבטל את מציאותו ולהקריב את חייו ללא
סיוע מכח עליון יותר ,כמו טבע הנצחנות וכדומה.
אבל אפשרות זו קיימת אצל כל אדם ,אפילו אצל

מסירות נפש אמיתית היא רק כאשר אדם מתמסר
לחלוטין לרצונו של הקב"ה ללא שום נטיות אישיות
וחישובים הגיוניים ,ומסירות נפש כזו הייתה רק
בנסיון העקידה .בשאר הנסיונות היה ניתן לומר
שמסירות נפשו של אברהם יכלה להביא בעקבותיה
פרסום נרחב יותר לאמונה בה'  -שאז אין זו מסירות
נפש אמיתית כי היא כרוכה באינטרס נוסף ,ולכן היו
אומרים ש"אין ממש בראשונים" ,כי אולי בנסיונות
אלו עמד אברהם מצד שיקולים אחרים.
שונה מכך היה נסיון העקידה שבו לא נכח אף אדם
מלבד אברהם ויצחק ,וזה התבצע ללא שום פרסום,
אלא זו הייתה מסירות נפש אמיתית.
ואת מסירות הנפש הזו הוריש אברהם לכל אחד
מישראל ,שאף אם נראה שהוא מקיים מצוות
משיקולים נוספים ,הרי שבאמת ,מצד היותו בנו
של אברהם אבינו ,רצונו האמיתי הוא לקיים את
רצון ה' מתוך התמסרות אמיתית  -להבאת הגאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק כ' עמוד )73

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ויטע אשל בבאר שבע

ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם

(וירא כא ,לג)

״ויטע אשל – פונדק לאכסניא – בבאר שבע ויקרא
שם בשם ה׳ א-ל עולם״ ,״על ידי אותו אשל נקרא
שמו של הקב״ה אלוקה לכל העולם ,לאחר שאוכלים
ושותים אמר להם ברכו למי שאכלתם משלו״ .שזהו
ענינו של ״בית חב״ד״ :ענינו של ״בית חב״ד״ הוא פונדק
לאכסניא ,שאליו יכול להיכנס כל יהודי וללון ולקבל
אכילה ושתיה ו(על-אחת כמה-וכמה) – ללמוד תורה,
להתפלל ולתת צדקה וכיוצא-בזה .וע״י ה״אשל״ נעשה
״ויקרא שם בשם ה׳ א-ל עולם״.
ומכיון שהתורה מספרת אודות הנהגתו של אברהם
אבינו (ש״ויטע אשל״) ,מובן שזוהי הוראה לדורות עבור
כולם.

זמני
השבת

לפי שעון חורף

(מסכת סוטה דף י ,סוף עמוד א)

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

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:07
17:20

16:21
17:21

16:11
17:19

16:25
17:23

16:23
17:23

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

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ועל-פי הודעת כבוד-קדושת מורי-
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ,משיח
שבדורנו ,שכבר נסתיימו ונשלמו כל
עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת
פני משיח צדקנו ,הרי ,בימינו אלו . .
נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו',
וכיון שכן ,ישנה (לא רק המציאות
דמשיח ,אלא) גם ההתגלות דמשיח,
ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח
צדקנו בפועל ממש! ובסגנון דפרשת
השבוע – שצריכים רק לקבל ההתגלות
ד"וירא אליו ה'" ,הן בנוגע לבני-ישראל
(אליו) ,והן בנוגע לכל העולם...
(דבר מלכות ש"פ וירא ה'תשנ"ב  -מוגה)

(תרגום משיחת ליל שמחת תורה תשמ"ו)

ניו-יורק

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

(וירא כא ,לג)

"אל תקרא ויקרא אלא ויקריא :הקריא אברהם אבינו
לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב"

(משיחת ש"פ וירא תשמ"ז ,בלתי מוגה)

הדלקת נרות
יציאת השבת

ישנה ההתגלות של המשיח

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

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

יין מלכות

מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח

בשבת זו ,קוראים את הפטרת "ואשה אחת" ,במאמרו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הוא מביא מתורתו של רבי שניאור זלמן,
האדמו"ר הזקן ,המבאר את הפסוקים לאור תורת החסידות,
ובעבודת ה' של כל יהודי:

מי מפריע לנשמה?
ישׁע גו' ,וידוע מאמר
יאים צָ עֲ קָ ה אֶ ל אֱ לִ ָ
וְא ּ ָשׁה ַאחַ ת ִמ ְּנשֵ ׁי בְ נֵי הַ ְּנבִ ִ
ִ
אדמו"ר הזקן על הפסוק דאשה היא הנשמה ,ונק' אשה אחת כי
היא אחת עם ה',
מנשי בני הנביאים ,כי נביאים מלשון ניב שפתיים הוא שמקבלים
מבחינת דבר ה' והנשמה היא כלי קיבול לקבל השגות וגילוי
אלקות .ואלישע אותיות אלי שע הוא הקב"ה.
וזהו ואשה אחת גו' צעקה אל אלישע ,שהנשמה צועקת להקב"ה,
עבדך אישי מת ,אישי הוא אש יו"ד ,דהאהבה כרשפי אש שהיה
אצלי להכלל ולהבטל בבחינת יו"ד חכמה עילאה – מת ,שעכשיו
אין לי אהבה זו.
שנֵי יְלָ דַ י לו ֹ לַ עֲ בָ דִ ים ,והנושה מלשון כי
וְהַ ֹּנשֶ ׁה ּ ָבא לָ קַ חַ ת אֶ ת ְ ׁ
נשני אלקים קאי על נפש הבהמית שמשכחת אותי מאלקות,
ושני ילדי הם האהבה והיראה [וכמבואר בתניא שהמדות נקראים
בשם תולדות ,ועיקרי המדות הם אהבה ויראה],
וזהו והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים ,לאהבות זרות
וליראות זרות[ .דנוסף לזה שנפש הבהמית משכחת אותי מאלקות
ורוצה לבטל ח"ו את האהבה-ויראה באלקות ,היא רוצה לקחת
את האהבה-ויראה דנפש האלקית שיהיו עבדים לנפש הבהמית].
ישׁע גו' מַ ה ֶיּׁש לָ ְך ּ ַב ּ ָביִת ,איזה כחות נשארו לך
ַוי ֹּאמֶ ר אֵ לֶ יהָ אֱ לִ ָ
שאין לנפש-הבהמית שליטה עליהם,
ַו ּת ֹאמֶ ר אֵ ין לְ ִשׁפְ חָ ְתָך גו' ִּכי ִאם ָאסּוְך ָשׁמֶ ן ,שלא נשאר אצלה
שום דבר מלבד עצם נקודת הנשמה[ .ויש לומר ,דשמן הוא
חכמה ,ואסוך שמן הוא בחינת החכמה שבנפש ,שאין לנפש-
הבהמית שליטה עליה].
יטי,
ַוי ֹּאמֶ ר לְ כִ י ַשׁאֲ לִ י לָ ְך ּ ֵכלִ ים ִמן הַ חּוץ גו' ּ ֵכלִ ים רֵ ִקים ַאל ּ ַת ְמעִ ִ
שתעסוק בתורה ובמצוות שהם כלים לאור ה' ,ואף שהתורה
ומצוות שעוסקת בהם עכשיו הם כלים ריקים (בלי אהבה ויראה)
מכל-מקום אל תמעיטי בהם,
וְ יָצַ ְק ְּת עַ ל ּ ָכל הַ ּ ֵכלִ ים הָ אֵ ּ ֶלה ,להמשיך בהם הגילוי דעצם הנשמה
[ועל-דרך המבואר בתניא שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה
שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' ,דמסירת-נפש הוא מצד עצם
הנשמה].
וְַאת ּבָ ַניְִך ִת ְחיִי ּ ַבּנו ֹתָ ר ,כיתרון האור הבא מן
וכשתעשה כן אזי ְּ
החושך.
ועוד פירוש בכלים ריקים אל תמעיטי ,שיתבונן הרבה איך שהוא
כלי ריקן בלי דעת במוח ובלי דחילו ורחימו ,ויתמרמר מאד על
ריחוקו ,ועל-ידי-זה יאיר בו אור הנשמה .וכמאמר רב מתיבתא
בגן-עדן אעא דלא סליק בי' נהורא מבטשין לי' כו' גופא דלא
סליק בי' נהורא דנשמתא מבטשין לי' וסליק בי' נהורא .ויתירה
מזה שאור זה (שמאיר ע"י המרירות מזה שהוא כלי ריקן) יש
לו יתרון על האור כמו שהוא מצד עצמו ,כיתרון האור הבא מן
החושך דוקא .וזהו ואת ובנייך תחיי בנותר ,את הוא עצם הנשמה
ובנייך הם דחילו ורחימו שבכל נשמה – תחיי בנותר ,כיתרון
האור הבא מן החושך.
(מאמר ואשה אחת תשמ"ו ,ספר המאמרים מלוקט ד' ,עמ' מג)

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

ג' פרקים ליום
הלכות מעילה .פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .ספר קרבנות .הל' קרבן פסח .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הלכות חגיגה ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ג .הלכות בכורות ..בפרקים אלו .פרק א.

י"ז-כ"ג חשוון
פרק אחד ליום
הל׳ עבדים .פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ילדה של תפילין
ישראל ולינוי צוברי מאילת יצאו מביתם
בשמחה ובהתרגשות לעבר בית הרפואה.
בשעה טובה ומוצלחת הגברת עומדת
ללדת ולחבוק עולל חדש .אך משהגיעו
לבית הרפואה החל לפתע המצב להסתבך...
כשהייתה הגברת כבר בחדר לידה החל
לפתע חום גופה לטפס ולעלות בקצב
מהיר ל 40-מעלות חום .תחושתה האישית
הייתה מאוד לא טובה...
הרופאים שהיו סביבה נכנסו ללחץ .מצב
כזה עלול להוות סכנה אמיתית לאם
ולעובר ,ועם התפתחות הלידה עלולה
לגבור הסכנה יותר ויותר .פה אחד החליטו
הרופאים לתת ליולדת חומרים ותרופות
לעצירת תהליך הלידה .אך המצב עדיין
היה לא פשוט והאם נותרה בסכנה.
הבעל ,ישראל ,חש בלחץ הרופאים .הוא
הבין שכעת מוכרחים להרבות בתפילה.
הוא התקשר מיד לאחד מידידיו הטובים,
שדרן הרדיו ר' עמי מימון ,וביקש למסור
בשידור להתפלל בדחיפות לרפואת לינוי
בת ברוריה ,שנמצאת בסכנת חיים.
ר' עמי קרא לציבור המאזינים להרבות
בתפילה וניגש גם באופן אישי לעשות את
הצעד המתבקש במצב כזה – לכתוב לרבי
שליט"א מלך המשיח ולבקש את ברכת
צדיק הדור לרפואה שלימה ומהירה.
הוא העלה את הבקשה על הכתב ,פנה
במחשבתו אל הרבי שליט"א מלך המשיח
בתחינה לברכה ,והכניס את המכתב בין
דפי אחד מכרכי אגרות הקודש .המענה
שהתקבל הכיל תשובה ברורה:
"לכתבה שרוצים הם בעוד ילדים . .
מהנכון אשר יבדקו את התפילין של בעלה
שיחיה ,ובכל יום חול קודם הנחתם יפריש
פרוטות אחדות לצדקה ,והיא תשמור על
מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות
להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל
ערב שבת וערב יום טוב" .בעמוד המקביל
שוב הופיעה ההנחייה "מהנכון אשר יבדקו
את התפילין שלו".
ר' עמי מימון מסר את תשובת הרבי
שליט"א מלך המשיח לישראל .זה האחרון,
שלח מיד את התפילין שלו לבדיקה אצל
סופר סת"ם מומחה ובאותה נשימה -
עוד לפני שהגיעו תוצאות הבדיקה  -כבר
הודיע לסופר שהוא מעוניין לקנות תפילין
חדשות ומהודרות.
מאז נשלחו התפילין לבדיקה החל מצבה
של היולדת להשתפר .החום הגבוה החל
לצנוח ולרדת .כעת היא כבר הרגישה טוב

ישראל לצד בתו התינוקת

הרופאים נכנסו ללחץ.
מצב כזה עלול להוות
סכנה אמיתית לאם
ולעובר ,ועם התפתחות
הלידה עלולה לגבור
הסכנה יותר ויותר .פה
אחד החליטו לעכב את
הלידה עם תרופות
יותר .הרופאים העדיפו עדיין שלא ליילד
אותה כשהיא לא בבריאות תקינה ,בנוסף
לחששם שמא החום הגבוה הוא סימפטום
לנגיף הקורונה והם לא רצו שידבקו
חלילה אנשים נוספים בבית הרפואה.
לכן הם הורו ליולדת לחזור לביתה ,לנוח
ולהתאושש ,ולחזור לבדיקה בבית הרפואה
שלושה ימים לאחר מכן ,ביום ראשון.
ישראל ורעייתו יצאו חזרה הביתה .ב"ה
אט אט החום הכבד נעלם כליל והגברת
כבר חשה במיטבה .ביום ראשון הם חזרו
לבדיקה בבית הרפואה .תוך כדי הבדיקה
החלה לינוי לחוש שוב שבגופה מתעוררים
צירי הלידה ...בזריזות היא הובהלה
למתחם חדרי הלידה ,ולאחר  50דקות
בלבד נולדה תינוקת יפה ,בריאה וחמודה!
זמן קצר לאחר הלידה התקשר סופר
הסת"ם שקיבל את התפילין לבדיקה" :אני
מצטער לבשר לך :יש בתפילין אותיות
שנדבקו זו לזו ,כך שאבדה צורת האותיות
והתפילין פסולות לחלוטין".
ישראל היה בהתפעלות עצומה .הרבי
שליט"א מלך המשיח ראה ברוח קודשו את
הפסול בתפילין ושלח אותו לבדוק ולתקן
זאת במהרה ,לפני שיקרה אסון ח"ו....
כדי לציין את נס הלידה בזכות התפילין,
החליטו ההורים לקרוא לילדתם ליבי ,על
שם התפילין שמניחים כנגד הלב.
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הארץ שייכת רק לבני ישראל
טוענים שהגוי יתרגז  -את הגוי הרי לא מרמים ,היות והוא יודע ש"כי
ביצחק יקרא לך זרע" ,ושפסוק זה ממעט את ישמעאל ומדגיש בדוקא שלא
בישמעאל יקרא לך זרע .ובפרט בנוגע למערת המכפלה ,שאותה הרי קנה
אברהם אבינו ב"ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר".
(ע"פ שיחת יום שמחת תורה תשל"ז  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

גולשים לגאולה בחופי ווליגמה
בשבועות אלו התורה פורשת בפנינו במסגרת פרשת
השבוע ,את סיפורו וקורות חייו של היהודי הראשון,
אברהם אבינו .האירועים השונים – ביניהם עשרת
הניסיונות ,הכנסת האורחים המיוחדת ,ועוד –
מתארים את אבינו הראשון כצדיק אמיתי ובעל
חסד מופלא ,אך לא פחות מכך כמהפכן בלתי נלאה
שפעל במרץ לנפץ דעות קדומות לגבי מציאותו של
אלוקים ,ולהכריז לכולם כי יש בורא לעולם .הוא
פרסם זאת בכל מקום אפשרי וראה בכך את משימת
חייו .זה למעשה תפקידם של שלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח – להגיע לכל פינה בעולם ,נידחת ככל
שתהיה ,ולפרסם על בוא הגאולה ,אז כולם יכירו
וידעו כי ה' אחד ושמו אחד.

שמחה והחלטות טובות
את התפקיד הזה נטלו על עצמם לאחרונה גם
הרב יוסי גרומך ומשפחתו ,שיצאו לשליחות בבית
חב"ד נידח ,בחופי ווליגמה שבסרי לנקה" .זוהי עיר
תיירותית המושכת מטיילים שרוצים ללמוד גלישה",
מספר הרב גרומך" .לאחר שקיבלנו את ההצעה
להגיע לכאן ,כתבנו על כך לרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות ה'אגרות קודש' וזכינו לקבל תשובה
חיובית .נכנסנו לסבב התארגנות והכנות ויצאנו
לדרך" .כל ההתחלות קשות" כידוע ,ובמיוחד לפתוח
בית חב"ד בקצה העולם".
"הגענו ממש לפני יום כיפור ,ומהר מאוד השמועה
התפשטה באזור .אנשים התחילו להגיע ,והיו גם
כאלה שנשארו לישון אצלנו ביום כיפור עצמו כדי
לשמור את היום הקדוש .עבר עלינו חג מרגש ממש.
לאחר ימי חג הסוכות ,בהם זכו יהודים רבים לברך על
ארבעת המינים ,חלקם אף בפעם הראשונה בחייהם,
אם בבית חב"ד ואם ברחובות העיר או אפילו בחופי

בהנחת תפילין ברחובות ווליגמה

במהלך היום בית חב"ד פתוח
לכל ,והמבקרים הבאים
בשעריו זוכים לחיזוק גשמי
ורוחני .לצד פינוקים מן
המטבח ,מניחים תפילין
ויושבים ללימוד 'חברותא'
בתורת החסידות
הגלישה מול הנוף המרהיב ומי הים הצלולים ,הגיע
שמחת תורה ,והביא איתו שמחה וחיות מיוחדת.
הגיעו המון אנשים ,אמרו איתנו 'לחיים' וקיבלו
החלטות טובות .ערכנו הקפות וריקודים עם ספר
התורה בשמחה מיוחדת שלא רואים בכל מקום".

מתרחבים בקרוב
במסגרת 'מסלול תפילין' יוצא הרב גרומך ומסתובב
במוקדי ההתאספות של הישראלים ,המנצלים

עצה והדרכה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הדרך לרפואת הילד

מהנכון לבדוק את התפילין וגם את המזוזה
שיהיו כולם כשרים כדין ,ובכל יום חול
בבוקר לפני התפלה לתת לצדקה ,וזוגתו תי'
תשמור את המנהג הטוב של בנות ישראל
הכשרות לתת לצדקה בכל פעם לפני הדלקת
הנרות בערב שבת ובערב יום טוב.

בעת רצון יזכירו את בנו ...למה שנחוץ לו,
ובפרט להטבת הבריאות בענין שכותב,
ובטח ישאלו רופא מומחה אודות הטיפולים
החדשים שמצאו בתחום זה האם אפשר
להשתמש בהם בנידון זה.
אך ,לאחרי בקשת סליחתו ,מוכרח הנני לומר
את האמת ,שברוב המקרים ,דבר כזה כמו
שכותב אודותו ,בא כתוצאה מכך שבשעתו
כאשר האם הרתה את הילד ,לא נשמרו חוקי
ודיני טהרת המשפחה כראוי ,ואם ח"ו בנידון
שלו היה כך ,אפשר במידה מסויימת לסייע
בזה ולהטיב ,ע"י שמירה עכשיו בהקפדה
הכי גדולה את חוקי ודיני טהרת המשפחה,
וגם להשתדל להשפיע על אחרים להתנהג
כך ,והשם יתברך הרואה ללבב ,שמחליטים
לעשות כן ,הן בעצמו ולהשפיע על הסביבה,
ישלח הצלחה בטיפול הרפואי לתקן את
האמור במידה רבה ביותר ,וכשיעשה כן
במלוא המידה  -גם רפואה במילואה,
והתקוה שימצא את האותיות המתאימות
לבאר זאת גם לזוגתו תחי' ,ויהי רצון שיוכל
לבשר בשורות טובות בזה.

בשמחה את ההזדמנות לזכות במצווה החשובה.
בנוסף ,כעת כל מי שרוצה אוכל כשר יכול למצוא
את מבוקשו בבית חב"ד ,ובכלל ,זוהי הכתובת
לעזרה וסיוע בכל עניין .מאז שהגיעו ערכו השלוחים
שיפורים והתאמות במבנה בית חב"ד בהתאם לצורך
ולכמות המבקרים ,אך יחד עם זאת מתכננים בעתיד
הקרוב לרכוש שטח עבור מבנה מתאים ומרווח יותר.
במהלך היום בית חב"ד פתוח לכל ,והמבקרים הבאים
בשעריו זוכים לחיזוק גשמי ורוחני .לצד פינוקים מן
המטבח ,מניחים תפילין ויושבים ללימוד 'חברותא' –
אחד על אחד ,בתורת החסידות המגלה את רזי הנפש,
ובתורתו העשירה והמרתקת של הרבי שליט"א מלך
המשיח .מידי ערב מתאספים המטיילים בבית חב"ד
לארוחת ערב ,שהיא למעשה התוועדות חסידית.
יחד יושבים ומגלים את הכוח המיוחד של הנפש
האלוקית שבכל יהודי ,מקבלים החלטות טובות
ומוסיפים אור בעולם.

לחוש בזכות הנפלאה
בהתאם להוראה של הרבי שליט"א מלך המשיח ,כל
הפרטים בשליחות צריכים להיות חדורים בנקודה
אחת – כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח .גם בבית
חב"ד ווליגמה זה מורגש ,וכל אחד מהמטיילים יוצא
ובכיסו 'כרטיס משיח' עם התמונה המפורסמת.
"אנחנו מדברים על בשורת הגאולה ,ורואים איך
כולם מקבלים את זה מאוד יפה ובשמחה" ,אומר הרב
גרומך" .פעמים רבות אנשים מתמודדים עם בעיות
כלשהן בחיים ,אך מבינים כי הפתרון היחיד הוא אכן
משיח בן דוד .אנחנו צריכים לחזק ולהתחזק ,ותמיד
לחשוב ולהתבונן בזכות הנפלאה שנבחרנו להיות
חלק מהכנת העולם לקבלת פני הרבי שליט"א משיח
צדקנו ,שיתגלה תיכף ומיד ממש".

(תרגום מאגרות קודש חלק טז עמ' שנז)

הסיבה למעבר הדירה
מה שכותבת אודות הסביבה במקומה
הנוכחי ,עד כמה איננה כמו הסביבה
במונטריאול - ,בטח מיותר לבאר באריכות,
שזה עצמו צריך לעורר את אלו היודעים את
יוקר התורה ומצוות ,ובהמצאם בסביבה כזו
שחסר ,כפי שכותבת ,כל כך הרבה ברוחניות,
להשקיע עצמם בחיות ובמרץ המירביים כדי
לעשות מה שניתן ,לשנות מצב כזה ובמשך
הזמן להביא גם לקצה השני ,ומי יודע אולי
זו בכלל עיקר הכוונה שהיא ובעלה פרנסתם
היא ב ...לעת עתה ,בשביל הפרנסה הרוחנית
שעלי' לקבל שם ,ע"י מעשיה לשפר את
המצב הרוחני ב...

נא לשמור על קדושת הגליון

(תרגום מאגרות קודש חלק יז עמ' יא)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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