שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת חיי-שרה

1421

כ"ד חשוון ה'תשפ"ג ,שנת ַה ְק ֵהל ()18.11.22

המסקנה של כינוס
השלוחים העולמי

גם השנה יוצב אותו מסר בראש התכנסותם של השלוחים בימים אלו ב 770-בניו יורק .יחד הם יחפשו את
הדרכים כדי לפעול ולהביא את כל אנשי עירם לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש
מפעם לפעם נערכים כינוסים שונים המיועדים לאישים משיח לישראל" ,אחד הראוי מצדקתו להיות גואל
כאלו או אחרים .לא פעם מדובר בהתכנסויות חוזרות ,וכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כו'" ,ועל
בהם מידי תקופה נערך בדק אישי על מנת להעריך פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו,
האם ההתכנסות הקודמת והחלטותיה הניבו פירות .לפי השליח היחיד שבדורנו ,המשיח היחיד שבדורנו ,שכבר
המסקנות ינווטו נושאי ההתכנסות הבאה ,וכן הלאה .כך סיימו את כל העבודה  -הרי מובן ,שמתחיל להתקיים
ה"שלח נא ביד תשלח",
יוצא ,שבמהלך השנים יחולו
השליחות של כבוד קדושת
שינויים כאלו ואחרים בנושא
מורי וחמי אדמו"ר .ומזה מובן,
ההתכנסות ובמיוחד ביעדים
שהדבר היחיד שנשאר עכשיו
המוצבים לנגד המשתתפים
בעבודת השליחות הוא :לקבל
בהם.
פני משיח צדקנו בפועל ממש,
אם היינו שומעים על כינוס ,בו
כדי שיוכל לקיים את שליחותו
מתכנסים מידי שנה משתתפים
בפועל ולהוציא את כל ישראל
המציבים לעצמם את אותם
מהגלות!" ע"כ לשון קודשו.
יעדים ומשימות בדיוק כמו
כל מי שעיין בשיחה זו ,מוצא
בהתכנסות הקודמת ,ודבקים
שם ביטויים נפלאים המבהירים
בדיוק באותם מסקנות ,היינו
את מהות השליחות הזו
עלולים להגיע להבנה שמדובר
המוטלת כיום על כל אחד
בקבוצה שאינה מגיעה לשום מפרסמי בשורת הגאולה
מאנשי הדור ואת הדרך לפעול
השלוחים בתמונה קבוצתית משותפת ,על
הישג ,ואינה מצליחה כלל
רקע בנין " - 770המפקדה הראשית"
זאת בצורה בהירה ,שאינה
בפעולותיה.
משתמעת לשני פנים.
לכינוס
הבאים
ברוכים
השלוחים העולמי .מידי שנה ,מתייצבים אלפי השלוחים,
מכל רחבי העולם ,אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ב770-
בניו יורק ,על מנת לדון ולהציב את היעדים לשנה הבאה .ואם למישהו מהשלוחים עוד נותר ספק מהי עבודתו,
בא הרבי שליט"א מלך המשיח וחידד זאת בשיחת
קודשו שבת לאחר אותה שיחה ,בשבת פרשת תולדות
תשנ"ב" :ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה "יחי
ומהו היעד שהציבו לעצמם בשנה שעברה? בדיוק כמו אדוני המלך דוד לעולם" – נצחיות מלכות דוד שנמשכה
היעד בשנה שלפניה ,ושלפני כן ...מטרתינו ,כך הם במלכות שלמה ,ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא
מצהירים באופן הברור ביותר ,היא לקבל פני משיח צדקנו" .מבית דוד ומזרע שלמה" – שתוכנה של הכרזה זו הוא
האמת ,שלא הם הציבו את היעד ,אלא המשלח ,הרבי התגלות מציאותו דמלך המשיח ,ועל ידי זה ולאחרי זה
שליט"א מלך המשיח ,שקבע זאת בשיחתו המפורסמת ,באה התגלותו לעיני כל ע"י פעולותיו".
שנאמרה בפתיחת הכינוס בשנת תשנ"ב ( ,)1991בעת
ואכן ,מידי שנה מתכנסים השלוחים ,על מנת לבטא
ההתוועדות שלו ביום שבת קודש ,ובלשון קודשו:
בצורה הברורה ביותר את אמונתם ,הבאה לידי ביטוי
"והוא :על פי הידוע ש"בכל בפעולותיהם ,אשר הרבי שליט"א הוא המלך המשיח,
דור ודור נולד אחד מזרע חי וקיים ,ועלינו לקבל פניו בהכרזה "יחי אדוננו מורנו
יהודה שהוא ראוי להיות ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

הכרזת הנצח

השליחות היחידה

חדשות טובות
העולם מתאחד
בשבת זו מתאספים השלוחים מכל
רחבי העולם ,ב 770-לכינוס השלוחים
העולמי .המעמד נפתח בצהרי השבת
בעת ההתוועדות של הרבי שליט"א
מלך המשיח .בימים הסמוכים
נערכים אירועים בסימן השליחות
היחידה  -קבלת פני משיח צדקנו.

התוועדות ראש חודש כסלו
ב'ממש'  -מרכז ההפצה בארה"ק,
מקיימים את ההתוועדות המרכזית
לכבוד יום הבהיר ראש חודש כסלו.
לרגל שנת הקהל תיערך ההתוועדות
במתכונת מיוחדת סביב שולחנות
ערוכים בליווי תזמורת .עם הקהל
יתוועדו רבנים ,משפיעים ושלוחים.
אי"ה ביום חמישי ל' חשון ()24/11
בשעה  ,19:30בכתר הרימון רח'
אהרונוביץ  10בני ברק הכניסה
חופשית ,לגברים בלבד ,יריד מוצרי
הקהל וגאולה ייערך במקום.

השלוחים מתחברים ל770-
לכל השליחים שנבצר מהם לטוס
לכינוס העולמי ב' 770בית רבינו
שבבבל'  -יתקיים כינוס שליחים
בכפר חב"ד .הכינוס יעמוד בסימן
"הַ ְקהֵ ל" .תשורה מושקעת למשתתפי
הכינוס .פרטים ורישום בהודעות
בלבד.054-4951-770 ,052-8572-770 :

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

חיי שרה  -הייחודיות והבלעדיות של עם ישראל
ידוע ששם הפרשה מבטא ומקפל בתוכו את כל תוכן
הפרשה .אך בנוגע לפרשת השבוע יש להבין ,כיצד
פרשה שכל המסופר בה אירע לאחר מותה של שרה
נקראת בשם "חיי שרה"?
יותר מכך ,לא רק שאירועי הפרשה התרחשו לאחר
מותה של שרה ,אלא הם אף מבטאים יותר מכל את
פטירתה :החל מקניית מערת המכפלה על ידי אברהם
אבינו עבור קבורתה של שרה ,וכן הסיפור אודות
חתונת יצחק עם רבקה ,שאז התנחם יצחק לאחר
מותה של אימו ,ועד לסיום הפרשה כשאברהם נשא
שוב עם הגר (קטורה) שממנה נולדו עוד שישה בנים,
בדיוק להיפך מרצונה של שרה שדרשה מאברהם
לגרש אותה מביתם.

זיקה מיוחדת לשם על פני שאר העמים ,אך כאשר
אברהם קנה את המערה לשם קבורת שרה אמנו
והאבות הקדושים ,הוא הוכיח שמערת המכפלה
שייכת רק ליהודים .לאחר מכן מסופר כיצד לא
הסכים אברהם לשדך את יצחק עם בתו של אליעזר,
למרות שהוא היה עבד נאמן ,כי למרות כל מעלותיו
אין הוא מגיע למעלתם של בני ישראל.
ובסיום הפרשה מובא סיפור נוסף המדגיש שמעלת
עם ישראל היא אפילו על פני שאר צאצאיו של
אברהם אבינו :לאחר מות שרה ,אברהם נושא את
הגר לאישה ,והיא מולידה לו עוד שישה בנים .אך
למרות היותם בניו ,נאמר בפסוק "ויתן אברהם את
כל אשר לו ליצחק" ,כיוון שבני ישראל נעלים אפילו
על פני שאר צאצאי אברהם אבינו.
וזהו הקשר שבין שם הפרשה "חיי שרה" לתוכן
הפרשה ,כי בסיפורים אלו מודגש מעלת עם ישראל
על פני שאר העמים ,שזה מתגלה מפעולות שרה.

אברהם הפיץ את האמונה לכל
עובר ושב והתעסק עם כל
סוגי בני האדם ,לעומתו ,שרה
השפיעה רק לצד הקדושה,
ולכן ביקשה מאברהם לגרש
לדעת למי שייכת הארץ
את הגר וישמעאל

בין אברהם לשרה
הביאור יובן בהקדמת הסבר אודות ההבדל שבין
עבודתו של אברהם ועבודתה של שרה:
אברהם אבינו לא היה רק אביו של יצחק ,אלא גם
של ישמעאל ,ומאברהם יצאו עוד אומות מלבד עם
ישראל ,וכמו שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא "אב המון
גויים נתתיך" .ולעומתו ,שרה הייתה קשורה אך ורק
ליצחק ולבני ישראל.
מהבדל זה נבע גם ההבדל בעבודתם :אברהם הפיץ
את האמונה לכל עובר ושב והתעסק עם כל סוגי בני
האדם ,אך לעומתו ,שרה השפיעה רק לצד הקדושה,
ולכן ביקשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל "כי
לא יירש בן האמה עם בני עם יצחק"  -בעיני שרה
לא ייתכן שישמעאל יקבל שפע רוחני יחד עם יצחק,
עם בני ישראל.

דווקא העם היהודי
נושא זה  -גילוי מעלת עם ישראל על פני שאר
האומות  -הוא ההמשך האמיתי של "חיי שרה" ,ונושא
זה מקשר את כל האירועים המסופרים בפרשה:
קניית מערת המכפלה לקבורת שרה הוכיחה שעם
ישראל נעלה על פני שאר בני האדם ,מאחר שבתחילה
הייתה זו מקום קבורת אדם וחווה שמהם יצאו כל
המין האנושי ,ובמבט ראשון לא הייתה לבני ישראל

מכל זה יש ללמוד בנוגע לימינו ,שכאשר אומות
העולם באים וטוענים שיש להם חלק בארץ ישראל או
במערת המכפלה ,יש להסביר להם בצורה המתאימה
שאברהם אבינו הוריש את כל אשר לו דווקא ליצחק
וממילא אין להם שום חלק בארץ ישראל.
וכאשר יסבירו להם זאת בתוקף גם הם יבינו
שטובתם היא שמערת המכפלה ,יחד עם כל ארץ
ישראל לגבולותיה ,יהיו ברשותם של עם ישראל -
עדי הגאולה האמיתית והשלימה.
(על פי לקוטי שיחות חלק ט"ו ע' )145

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ויהיו חיי שרה

וסופן מיתה ,ממה שקרינו בענין ויהיו חיי שרה מאה
שנה ועשרים שנה ושבע שנים וסמיך ליה ותמת שרה...

(חיי שרה כג ,א)

זה הוא שאמר הכתוב חיים שאל ממך נתתה לו אורך
ימים עולם ועד (תהלים כ"א) ,איזה החיים שהוא עולם
ועד ,זה חיי העולם הבא .בא וראה כמה בין חיי העולם
הזה ובין חיי העולם הבא .חיי העולם הזה יש להן קצבה
והן במדה ובמספר ובמנין ,דכתיב הודיעני ה' קצי ומדת
ימי מה היא ,אדעה מה חדל אני וגו' (תהלים ל"ט)...
אבל חיי העולם הבא שאין להם קצבה ולא מדה ולא
מספר אלא אורך ימים עולם ועד ,ואומר והיתה נפש
אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך (ש"א כ"ה),
שהן חיין וקיימין כבוראן שהוא חי וקיים לעולם .חיי
עולם זה חיי גוף ,לפיכך יש להן קצבה ,לפי שהגוף יש
לו קצבה ,אבל חיי העולם הבא ,חיי נפשות ,מה נפש זו
אין לה קצבה ,כך אין לחיים שלה קצבה .חיי עולם זה
לשמור ולעשות ולקיים ,חיי עולם הבא לזכות ולקבל
שכר .ומניין שחיי עולם זה במנין שעות וימים ושנים

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

(מדרש הגדול)

ואברהם זקן בא בימים

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי ל"א) עוז
והדר לבושה ,של תורה .ותשחק ליום אחרון ,אימתי
היא שוחקת? מתן שכרה לעתיד לבא .ממי אתה למד?
מאברהם ,על ידי שכתוב בו :ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה .זכה לזקנה ,ואברהם זקן בא בימים( .שם ג)
אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אורך ימים
בימינה ,לעתיד לבוא .בשמאלה עושר וכבוד ,בעוה"ז,
אפילו ,שהוא בא להשמאיל לאדם עושר וכבוד .ממי
אתה למד? מאברהם...

ירושלים

תל אביב

חיפה

16:03
17:17

16:17
17:18

באר שבע

ניו-יורק

16:21
17:20

16:18
17:19

הפטרה :והמלך דוד  -יחי אדוני המלך דוד לעולם (מלכים-א א ,א  -לא)
מברכים החודש כסלו  -המולד :ליל ה' ,שעה  28 ,10דק' 8 ,חלקים .ראש חודש בימים חמישי ושישי

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

לכל לראש – צריך לצאת בהכרזה
ובהודעה לכל השלוחים ,שעבודת
השליחות עכשיו ושל כל-אחד-ואחד
מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו את
פני משיח צדקנו .כלומר :כל הפרטים
בעבודת השליחות של הפצת התורה
והיהדות והפצת המעינות חוצה,
צריכים להיות חדורים בנקודה זו –
כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.
וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי
חייך להביא לימות המשיח" :כל עניני
העבודה  . .צריכים להיות חדורים
ב"להביא לימות המשיח".
(דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב  -מוגה)

(בראשית רבה)

16:07
17:16

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

(חיי שרה כד ,א)

הכל חדור במשיח

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
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שיח חסידים

הרב שלום דובער וולפא

נבואה בשידור חי

השליחות היחידה
הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר לנו בשיחותיו הקדושות,
שמאחר שענין הגאולה הוא גילוי פנימיות התורה והגאולה
מגיעה ע״י הפצת המעיינות ,על כן ,נשיא הדור המפיץ את לימוד
פנימיות התורה בדור הגאולה ,הוא הוא מלך המשיח (קונטרס
״בית רבינו שבבבל״).
הוא מוסיף ואומר :״כל חסיד מאמין באמונה שלימה שהרבי
שבדורו הוא הוא המשיח״ (שיחות קודש תשמ״ז ע׳ .)266
ו״הכוונה בזה שהוא הוא המשיח כפשוטו ,גואל אחרון״ (שמחת-
תורה תשמ״ו) .ומשיח זה בוא יבוא תיכף ומי״ד .״שבמי״ד נרמזות
ג׳ התקופות האחרונות :משיח (מנחם שמו) ,יוסף יצחק ,דובער.
ובקרוב ממ״ש עם כל הפירושים( "...שבת-פרשת משפטים
תשנ״ב).
הוא הוסיף שהדרך לגלות את המשיח ,ולפעול שיהיה ״הקיצו
ורננו דוד מלכא משיחא״ ,היא בקבלת מלכותו ע״י העם ,ובהכרזה
״יחי המלך"! (ספר השיחות תשמ״ח).
מי שיודע שתורת הבעש״ט אמת ,שתורת אדמו״ר הזקן אמת
לאמיתו ,שעם תורת הרבי שליט"א מלך המשיח נשיא דורנו
נסיים את הרגעים האחרונים של הגלות ונקפוץ לתוך הגאולה
השלימה ,אשר הבין שמשיח הוא גילוי האמת של התורה
והיהדות ,גילוי האמת האלקית ,מי שהחסידות אצלו אינה דבר
נוסף ,אלא כל מציאותו וחייו ־ הרי כל רגע בחייו ,צריך להיות
חדור ומוקדש למטרה פנימית ועיקרית אחת ,שהיא תכלית
בריאת העולמות ותכלית הבחירה בעם ישראל ונתינת התורה:
ביאת והתגלות נשיא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח ,ממלא
מקומם של כ״ק אדמו״ר הזקן והבעש״ט ,אשר השלים את תכלית
הכוונה שלהם בהפצת המעיינות חוצה.
העובדה שיש כאלו ,שהזעקה של ״יחי המלך״ אינה עדיין עיקר
עניינם בחיים  -אינה צריכה לקרר כלל את המשך הפעילות הזו,
שעליה אמר בש"פ חיי שרה תשנ״ב שהיא ״השליחות היחידה" –
קבלת פני משיח צדקנו שנשארה כעת.
שהרי הוא עצמו הקדים ואמר (כ״ח ניסן תנש״א) ,שאלו
שיתעסקו בזה יצטרכו להיות ״עקשנים״,
ולפעול באופן של ״אורות דתוהו( ,אבל בכלים דתיקון)" ושיתכן
שבהתחלה יהיו אלו רק אחד ,שנים או שלשה חסידים ,ואפשר
שימצאו עשרה כאלו.
וכל אחד יוכל לשפוט בעצמו ,אם ה״עקשנים״ הבודדים שעליהם
דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח ,הם מאלו שדבקים בכל מלה
מה״דבר מלכות״ של תנש״א-תשנ״ב ,או מאלו שלא עומדים
בניסיון ,ו״כבוד ליובאוויטש״ משמש להם כתירוץ.
חסיד אמיתי ופנימי ,שההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח
היא עצם מציאותו ,ולא דבר נוסף וצדדי ,יש לו רק זעקה אחת
הממלאת את כל חייו – עד מתי נמשיך להיות בחושך!? אנו
רוצים את התגלות משיח צדקנו מיד ,בכדי לגלות אחדות ה',
ואת מלכות ה׳ בעולם! יש לנו רק דבר אחד בחיים (בין אם זה
נראה למישהו ובין אם לאו) ,בו חדורים תורתנו תפילתנו וכל
עבודת הקודש שלנו:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

ג' פרקים ליום
הלכות בכורות .פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .הלכות שגגות ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

כ"ד-ל' חשוון
פרק אחד ליום
הל׳ שכירות ..פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

מספר הרב חיים שפירא מירושלים :בשנת
תשכ"ט גילו אצל אימי גידול  -לא עלינו -
ברחם .הרופאים המליצו על כריתת הרחם,
מה שאומר שהיא לא תוכל ללדת עוד
ילדים .אבי ,כחסיד צאנז ,הלך לאדמו"ר
מצאנז לבקש ברכה ,ואכן קיבל ממנו ברכה
שהכל יהיה בסדר והורה לנסוע לטיפולים
בארצות הברית ,תוך שהוא מציין להיכנס
לרבי שליט"א מליובאוויטש בניו יורק
לבקש ברכה .כשהגיעו אבי ואימי לניו-יורק
ונכנסו לרבי שליט"א מלך המשיח ,הציג
אבי את הסיפור ואמר שהוא רוצה הבטחה
לילדים .הרבי שליט"א מלך המשיח אמר
לו במילים ברורות" :יהיו לך בנים ובני
בנים ,עוסקים בתורה ובמצוות!" .הטיפול
הרפואי הצליח ,ותוך זמן לא ארוך נולדתי.
 19שנים לאחר מכן ,ביום ל"ג בעומר
תשמ"ח ,אחי הגדול התחתן בניו-יורק.
בליל ל"ג בעומר הגענו ל 770-לקבל
דולר לברכה .מיד כשעבר אבי ,פנה אליו
הרבי שליט"א מלך המשיח" :מה שלום
רעייתך?" ...אבי שהיה בהתפעלות עצומה
הצביע עלי ואמר :הנה ,זה הילד הראשון
שנולד מהברכה"...
כזכור ,שמי הוא חיים .הרבי שליט"א
מלך המשיח מסתכל עלי ואומר מיד,
מבלי לשאול לשמי :נו ,כתוב "חיים הם
למוצאיהם ולכל בשרו מרפא'"! ...אבל
ההמשך היה עוד יותר מפתיע .כשהגיע
תורי ,פונה אלי הרבי שליט"א מלך המשיח
ואומר" :כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו
מרפא .אתה שומע מה שאני אומר לך?".
לא אמרתי דבר והמשכתי הלאה .אך לפתע
קוראים לי לחזור .והוא מעניק לי דולר
נוסף וחוזר שוב על אותם מילים בדיוק:
"כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא.
אתה שומע מה שאני אומר לך?".
ביום ראשון הקרוב הסיפור חזר על עצמו
פעם נוספת :עברתי בחלוקת הדולרים
לברכה .פעמיים הרבי שליט"א מלך
המשיח נתן לי דולר באומרו" :חיים הם
למוצאיהם ולכל בשרו מרפא .אתה שומע
מה שאני אומר לך?" .באותו זמן לא הבנתי
למה הכוונה...
השנים חלפו .התחתנתי ונולדו לי ילדים.
בשנת תשנ"ח ,בתי התינוקת חלתה
בחיידק הטורף .המצב הלך והדרדר עד
שהיא הגיעה לקריסת מערכות .ביום שישי
אמרו לי הרופאים באיכילוב" :היא לא
תשרוד יותר מ 24-שעות" ...בייאושי פניתי
בליבי לה' והבטחתי" :אנא ה'! אם בתי
תחזור לחיים ,אני מבטיח להקדיש את חיי
לרפואת חולי עם ישראל!".

הרב חיים שפירא

פעמיים הרבי שליט"א
מלך המשיח נתן לי
דולר באומרו" :חיים הם
למוצאיהם ולכל בשרו
מרפא .אתה שומע
מה שאני אומר לך?".
באותו זמן לא הבנתי
למה הכוונה...
ליל שבת .אני נרדם ליד מיטת בתי בבית
הרפואה .בחלומי אני רואה את הרבי
שליט"א מלך המשיח ב .770-הוא פונה
אלי ואומר לי" :אברך ,מדוע אתה מודאג?".
"בתי בסכנת חיים! איך לא אדאג?",
השבתי .אך הרבי שליט"א מלך המשיח
משיב לי בפנים מאירות" :כי חיים הם
למוצאיהם ולכל בשרו מרפא! אתה שומע
מה שאני אומר לך? בזכות הקבלה טובה
שלך  -בתך תבריא!".
ואיקץ והנה חלום .כולי נרגש סיפרתי
לאישתי על הברכה המופלאה" .איך תהיה
רפואה שלימה?" ,הגיבה אישתי" ,הילדה
כבר כמעט מתה"...
ביום ראשון הגיע הפרופסור הבכיר
לבדיקות ארוכות ומעמיקות .בסיומם
הוא פונה אל ההורים" :זה לא יכול
להיות! הבדיקות מראות תוצאות הפוכות
לחלוטין מכל מה שהיה עד עכשיו! עד
היום הייתי אתאיסט אבל כעת אני רואה
שיש אלוקים"...
הילדה החלימה וגדלה וברבות הימים
נישאה לחסיד חב"ד והפכה להיות בעצמה
שליחה של הרבי שליט"א מלך המשיח
בקזחסטאן .אני ,קיימתי את הבטחתי
והקמתי את ארגון 'רפאנו ונוושע' לייעוץ
והכוונה רפואית וזכיתי לעזור עד היום
למעל  26,000חולים .הכל בזכות ברכתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח.
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להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל
כל מציאותו של עשיו  . .היא רק כדי שיוכל יעקב לבצע את שליחותו.
אי-לכך ,כפי שדובר כבר ,שעל בני-ישראל להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל
באותו אופן שקיים זאת אברהם אבינו ועשה "סימן לבנים" " -ויבן שם מזבח
לה'"  -שבכל המקומות יבנו מקום תורה ומקום תפלה ,וכן מקואות-טהרה.
(ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת חיי-שרה תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

פתיחה סוערת לאירועי הקהל
האירוע החגיגי שהתקיים ביום שני השבוע ,במתחם
אקספו תל אביב ,סחף שיא של משתתפים בכנס
ההקהל הארצי ,שעמד בסימן קבלת פנים לאורחים
ששבו מחודש החגים ב .770-מבעוד מועד הוכן
האולם הגדול לקליטת הקהל ,כשצוות ההפקה
בראשותו של הרב יצחק רחימי עמל לסגור את כל
הפרטים על הצד הטוב ביותר.
המנחה הרב בנצי פרישמן ,מזמין את הרב מנחם
מענדל צדוק לאמירת פרק התהילים של הרבי
שליט"א מלך המשיח ואת הרב משה מורדי לקריאת
נוסח ההזמנה לרבי שליט"א מלך המשיח .הקהל
פורץ בריקודי 'יחי אדוננו' כשלאחריהם ,מוזמן הרב
בן ציון כהן מכפר חב"ד לערוך ברכת כהנים לכל
המשתתפים ולאחר מכן עולים חיילי וחיילות צבאות
ה' להכרזת  12הפסוקים המסתיימים כמובן בהכרזת
הקודש 'יחי אדוננו'.

לכל באי עולם
בשלב זה מוקרן על מסך הענק ,קטע וידאו של הרבי
שליט"א מלך המשיח התובע מכל אחד להתעסק
בנושא ההקהל וללמוד מהכהנים שתקעו בחצוצרות
בירושלים .הרב מנחם כהן ,רב קהילת חב"ד בבאר
שבע ,עולה לחזור על שיחת הרבי שליט"א מלך
המשיח כשהוא משתף את הקהל בזוית האישית של
נסיעתו לשמחת תורה לרבי שליט"א מלך המשיח.
הכינוס משלב לכל אורכו פרישת שלום מ 770-על
שלל זויות ,לצד החלטות מעשיות ופעולות הנדרשות
מכל אחד בעבודת השליחות המוטלת עלינו .המנחה
מזכיר את פעילותו הבלתי נשכחת של הרב בועז קלי,
יו"ר מטה שבע מצוות בני נח ,ומזמין את הרב בן ציון
גגולה ,הממשיך את פעילותו כיום במרכז שהקים
בחיפה הפועל להנחלת עניני שבע המצוות בקרב

עצה והדרכה
ברכה לילדים ,סגולה
לפרנסה
מה שכותב אודות זוגתו תחי' שמאז לידת
הילד הראשון שי' ,לא התברכו לעת עתה
בילדים נוספים.
בכלל צריך להיות חזקים בבטחון בבורא
העולם שהוא עצם הטוב ,שימלא את
משאלות לבבם בעוד זחו"ק (=זרעא חיא
וקיימא).
אבל קרוב לומר ,שיש להוסיף משהו בזהירות
ודיוק חוקי ודיני טהרת המשפחה וצניעות,
אף שהנני מקוה שהעיקרים נשמרים ,אבל
בענין עיקרי כזה ,בעל חשיבות עליונה,
יש לשמור זאת כראוי על פי ההוראות של
תורתנו תורת חיים ,ואז להיות חזק בבטחון
בנותן התורה והמצוה ,שימלא את משאלות
לבבם לטובה בזמן קרוב.
מה שכותב על הקשיים בפרנסה ,הרי ידועה
הוראת תורתנו הקדושה ,מלח ממון חסר,
זאת אומרת להרבות בצדקה ,ולחלק את
הצדקה בפעמים רבות ,ומהזמנים המסוגלים,
זהו בכל יום חול לפני התפילה בבקר.

המשיח ,אך קליפ מיוחד המוקרן על המסכים ,מסכם
במספר דקות את שלל אירועי החודש .לאחר מכן
וכהמשך לדברים מוזמן השליח הרב יהודה גינזבורג
מחיפה ,לתאר את הגעתו השנה יחד עם מספר
תושבי העיר לרבי שליט"א מלך המשיח .הוא מספר
על השפעת הביקור על חייהם כשהוא מעלה על נס
את הצורך של כל אחד להשפיע על ידידיו לנסוע.
הרב נתן לוי ,תושב בית שמש ,מוזמן לבמה כדי לספר
על הניסים הגדולים שאירעו לו ,בעקבות אישפוזו
בשנה שעברה ,כאשר הרופאים נואשו מחייו ,אך
בזכות ברכות הרבי שליט"א מלך המשיח ,באמצעות
האגרות קודש קיבל אותם במתנה.

הקהל הרב גודש את האירוע

קהל גדול השתתף השבוע
בכנס ההקהל הארצי ,שנתן
את יריית הפתיחה לאירועים
השונים הצפויים לאורכו,
כהוראת הרבי שליט"א מלך
המשיח .האירוע עמד בסימן
קבלת פנים לאורחים מ770-
האומות.

חיים במתנה
לבמה עולים הזמר החסידי יוני שלמה לצד הגיטריסט
ברק גרוסברג והקלידן ישראליק בש ,שיחד מרימים
את הנוכחים כולם לריקודים סוערים ,המזכירים את
השמחה הגדולה של תשרי ב.770-
קשה לתאר מהו חודש תשרי אצל הרבי שליט"א מלך

ד"ש מ770-
הרב יוסף יצחק זילברשטרום מלוד ,מזקני המשפיעים
בארץ הקודש ,מעורר על ההסתכלות החיובית
הנדרשת מכולנו להודות להקב"ה על הניסים .בין לבין
נראה על המסכים שגריר ישראל באו"ם ,גלעד ארדן
שמספר על ביקורו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
ב'הקפות' בשמחת תורה האחרון ועל התרשמותו
ממסירות החסידים בפעילותם בכל מקום.
הרב טל רחמים יושבייב ,תושב שכונת שמעון הצדיק
משתף את הקהל בחיי משפחתו במסירות נפש
בשכונה ,ועל ההצקות מצד הפורעים הערבים.
על משמעות שנת הקהל ,ועל הפעולות הנדרשות
מכל אחד ,נואם הרב שמעון ויצהנדלר ,ראש ישיבת
חב"ד בראשון לציון ועורך הספר קהל גדול.
ולסיום עולה הרב חיים ציק ,שליח הרבי שליט"א
מלך המשיח בבת ים ,החותם במסקנת חודש תשרי
ועל הדרישה להתגלותו המיידית של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
ובכללות הדבר ,יש לקבל את שני הדברים
כנסיון כלשון הכתוב ,כי מנסה ה' אלקיכם
אתכם לדעת הישכם אוהבים ,וכשרואים
מלמעלה ,שחזקים בבטחון בהשם יתברך
ומוסיפים בענינים של תורה ומצוות בכלל,
ובהאמור לעיל בפרט ,אזי מלמעלה מבטלים
את הנסיון ומוסיפים בברכה ישועה והצלחה.
(תרגום מאגרות קודש חלק יז עמ' פא)

צדקה ללידה קלה
בעלך שי' כותב לי ,שתודה להשם יתברך
היא כבר בסוף החודש השמיני להריונה,
ברצוני לאחל ,שהכל יהי' כשורה ובנקל ותלד
בעתו ילד חי ובריא כשורה ובקל.
ובטח יודעת וגם עושה כן ,על פי מנהג בנות
ישראל הכשרות לתת לצדקה בכל פעם לפני
הדלקת הנרות ,ובקשר למצבה כעת ,וגם
בעסק ,עצת חכמינו ז"ל היא להוסיף בענינים
של צדקה בכלל ולפני הדלקת הנרות בפרט,
והרי השם יתברך הבטיח שלא זו בלבד
שעי"ז לא יחסר בקופה ,אלא עוד יתוסף.

נא לשמור על קדושת הגליון

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

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

