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השנה הסוערת שחלפה עלינו, מביאה רבים לצפות ולחכות 
לסיומה, בתפילה ואיחול לתחילתה של שנה מלאה ברכות 

שתחול על כל ישראל.

מוטלת  מאמינים,  כיהודים  אך 
מלוא  את  לתת  החובה  עלינו 
לרגעים  גם  ליבנו  תשומת 
האחרון  השבוע   - הנוכחיים 
לא תמה השנה  עוד  של השנה. 
ברור  העבודה.  הסתיימה  ולא 
השבוע  על  שדווקא  ופשוט, 
כה  שנה  המסכם  האחרון, 
סיום  אקורד  לתת  משמעותית, 
התורה  כהוראת  וטוב,  משמח 
"מסיימים בטוב". ואין לנו יותר 
האמיתית  הגאולה  מאשר  טוב 
המושלם  הטוב  והשלימה, 
הגדולים  המהלכים  כל  לכולם. 
שאירעו השנה ושינו את העולם 
אחת  משמעותם  הכר,  לבלי 

היא: מתקדמים לשלב הבא - התגלות הרבי שליט"א מלך 
המשיח תיכף ומיד ממש - ועכשיו יותר מתמיד.

משובע ומשביע
במעגל חודשי השנה, השבת האחרונה בכל חודש, נקראת 
והיא  החודש,  ראש  שלפני  השבת  זוהי  מברכים'.  'שבת 
מעניקה ברכה לחודש הקרב ובא. בבתי הכנסת קוראים את 
כל ספר התהילים ונושאים תפילה מיוחדת להצלחתו של 
החודש. נתייחדה שבת זו - האחרונה בשנה - מיוחדת בכך 

שבה לא נושאים תפילה זו, לא מברכים את חודש תשרי.

בספרי ההלכה מצויים מספר נימוקים לכך, אך הבעל שם 
טוב גילה את הטעם פנימי למנהג זה: את החודש השביעי, 
בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  מברך  השנה,  לחדשי  הראשון 
עם  מברכים  זה  ובכח 
החודשים   11 את  ישראל 

שיבואו במשך השנה.

האחרונה  זו,  שבת  דווקא 

בשנה, היא המברכת את חודש תשרי ומעניקה את הברכות 
 - ובחסידות  בקבלה  כמוסבר   - וברכה  כולה.  השנה  לכל 
יורדת ישירות מלמעלה אלינו למטה בלי עיכובים, ובמילא 
תחול ותשפיע על עולמנו באופן 

מיידי עוד בשבת זו.

טוב  שם  הבעל  של  תורתו 
נוסף מייחודיותה  נדבך  חושפת 
פרשת  כי  ומגלה  זו  שבת  של 
קשורה  בה,  הנקראת  נצבים, 
בקשר הדוק לראש השנה, לשבת 
הקב"ה  של  ולברכתו  מברכים 
לשנה כולה: "כתוב "אתם נצבים 
ראש  על  נאמר  ש'היום'  היום", 
. ואתם   . יום הדין  השנה שהוא 
והיינו  ועומדים,  קיימים  נצבים 
שלפני  ובשבת  בדין,  שזוכים 
ראש השנה שהוא שבת האחרון 
דחודש אלול קוראים אז פרשת 
של  ברכתו  שזהו  נצבים,  אתם 
המשובע  שהוא  השביעי  חדש  מברכים  בשבת  הקב"ה, 

והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה". 

בריאה עכשווית
דברים אלו מתחדדים לאור אחד מעיקרי תורת החסידות 
כי בריאת העולם הינה פעולה נמשכת שלא נפסקת לרגע. 
ומחיה  מהווה  הקב"ה  בשמים",  ניצב  דברך  ה'  "לעולם 
רגע  בכל  ומעניק  בדיבורו  העולם  את  מחדש  רגע  בכל 
האחרון  זה  שבוע  אלו,  רגעים  גם  לברואיו.  וכוחות  חיים 
של שנת ה'תש"פ, וגם השניות האחרונות שלפני הגאולה 
האמיתית והשלימה, הן בעלות מטרה, תכלית ויעד. הקב"ה 
את  להביא  הנדרשת,  לעבודה  הכוחות  מלוא  את  מעניק 
העולם לתכליתו - ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי 

שליט"א מלך המשיח - ולסיים את העבודה.

את השנה הבאה עלינו לטובה, שקיבלה את ראשי התיבות 
המקדש  בבית  בוודאי  נחגוג  אראנו,  פלאות  שנת  תהא 

השלישי, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.
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מתחילים שנה של גאולה
בימים אלו עסוקים השלוחים וחסידי חב"ד 
לקראת  הרוחניות  בהכנות  תבל  רחבי  בכל 
ממש'   – ההפצה  ב'מרכז  החדשה,  השנה 
בהפצת  האחרונה  בישורת  כעת  נמצאים 
תשרי  למועדי  עזרים  עלונים,  אלפי  מאות 
נוספים  לפרטים  חג.  שבכל  ול'מבצעים' 

והזמנות: 077-5123-770

בית המדרש 'לעבדך באמת'
בשורה משמחת לחובבי התורה והחסידות. 
בלב עיר התורה בני ברק נחנך בית מדרש 
'לכשיפוצו  ארגון  ע"י  וממוזג  מפואר 
עשירה  קודש  ספריית  ובו  מעיינותך' 
ב'נגלה' ובחסידות. המקום פתוח במשך כל 
ללימוד  שקט  מקום  מהווה  היממה,  שעות 
איכותי ובו פינה חמה לשתייה וכן שיעורים 
והתוועדויות מרתקים מפעם לפעם. הגיעו 
ניתן להשתתף בהוצאות  ללמוד ולהתוועד. 
רחוב  כתובת:  לימוד.  ימי  ולהקדיש  המקום 

בר אילן 22, בני ברק.

תשרי תשפ"א ב-770
יורק  בניו  משיח  בית   770 אלו  בימים 
לשהות  המגיעים  חסידים  באלפי  מתמלא 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  במחיצת 
הנוסעים עוברים בדיקות רפואיות בהתאם 
פועלים  אורחים  הכנסת  ארגוני  להוראות. 

במלוא המרץ לספק את מלוא הצרכים. 

ברכה והצלחה בנתיבי איילון
תמונת ענק של הרבי שליט"א מלך המשיח 
בנתיבי איילון - "בקשו משיח כאן ועכשיו".

השבת שמעניקה 
ברכה לכל יהודי

הקב"ה מעניק את מלוא הכוחות לעבודה הנדרשת, לסיים את המוטל עלינו עוד ברגעים אלו ולהביא את 
העולם לתכליתו - ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
03-9412-770 

www.igrot.com :או באתר
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 

ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 
הוראת מלך המשיח
יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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השבת האחרונה בכל חודש נקראת "שבת מברכים", כי 
עלינו  הבא  החודש  את  מברכים  ישראל  בני  זו  בשבת 
ואינה  חריגה  הקרובה  שהשבת  אלא  ולברכה.  לטובה 
"שבת מברכים" רגילה, כי בשבת זו – שלפני ראש השנה 
– לא בני ישראל מברכים את החודש אלא הקדוש ברוך 
הוא בכבודו ובעצמו מברך ונותן כוחות לקראת השנה 
זו  בשבת  מעניק  שהקב"ה  הברכה  של  כוחה  החדשה. 
ונותנת  השנה  כל  במשך  ישראל  לבני  ונמשכת  הולכת 
להם את הכוח להמשיך ולברך מידי "שבת מברכים" את 

החודש המתקרב.

אחדות כהכנה לשנה החדשה
אחד הנושאים שהכי מאפיינים את השבת שלפני ראש 
השנה הוא "אחדותם של ישראל" – אחדות ואהבה בין 

כל יהודי ויהודי:

כמסופר  ישראל,  לאחדות  קשורה  שבת  כל  ראשית, 
רבינו  משה  את  ציווה  שהקדוש-ברוך-הוא  במדרש 
לאסוף אליו את בני ישראל ולדרוש בפניהם דברי חיזוק 
הבאים  הדורות  שגם  כדי  ומצוות  בתורה  והתעוררות 
ילמדו ממנו להתאסף בכל שבת ושבת ולהתחזק בתורה 
קשורה  הייתה  ומתמיד  מאז  שבת  כן,  אם  ובמצוות. 
להתאחדות של יהודים זה עם זה מתוך אהבה ואחדות.

בנוסף לכך, גם בפרשת השבוע – פרשת ניצבים – קוראים 
ניצבים  "אתם  ישראל:  עם  חלקי  כל  בין  אחדות  על 
היום כולכם . . ראשיכם שבטיכם . . מחוטב עציך ועד 
שואב מימיך" – אחדות ושוויון בין כלל בני ישראל ללא 
הבדלי מעמדות )האיש הפשוט ביותר עומד יחד ראשי 
לגוף  הם משולים  ישראל  בני  כל  באמת  כי  השבטים(, 

אחד, והם דבר אחד ממש.

בדברי חכמינו נכתבו חמש דרגות שונות בעם ישראל: 
"צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו 

ובינוני" )דרגות אלו מבוארות באריכות בתניא(. 

שלו  שהנשמה  לפני  יהודי  כל  אלו,  חילוקים  ולמרות 
יורדת מלמעלה לעולם הזה, משביעים אותו "תהי צדיק 
שייך  הוא  באשר  יהודי  כל  באמת  כי  רשע"  תהי  ואל 

להיות צדיק ממש!

ישראל הם מציאות אחת  בני  כל  כיצד  זה מראה  דבר 
להיות  ויכול  מסוגל  ואחד  אחד  וכל  לזה,  זה  ושווים 

צדיק.

יהודי תמיד 'הולך' 
ובנוסף לפרשת ניצבים, קוראים גם את פרשת "וילך" – 
המלמדת אותנו על ההנהגה הנדרשת של יהודי, להיות 
דרגה  מתמדת,  והתקדמות  בהליכה  להיות   – "וילך" 

אחרי דרגה מבלי לעצור ולהסתפק במה שכבר נעשה.

אסור  השבת  שמקבלים  האדירים  הכוחות  כל  את 
ליישם  צריכים  אלא  התיאורטית,  ברמה  רק  להשאיר 
ולהמשיך אותם במשך השנה כולה, איש איש בעבודת 
בנושא של  ובמיוחד   – יום  היום  בחיי  ה' האישית שלו 
צריכים  זו  בשבת  כבר  ולכן  ישראל.  ואחדות  אהבת 
להתחיל לבטא במעשה בפועל את אותו קשר בין איש 

לרעהו מתוך אמירת "לחיים", ריקוד ושמחה.

נתינה שמביאה גאולה
המותר  )באופן  וחסד  בצדקה  הוספה  באמצעות  וכן 
שזה  רוחני(,  סיוע  או  אוכל,  נתינת  לדוגמא:  בשבת, 
ממהר את הגאולה האמיתית והשלימה במיוחד, כנאמר 

בגמרא "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

ואז, בגאולה האמיתית והשלימה, יהיה מותר לתת צדקה 
בשבת גם בגשמיות, כי נתינת צדקה בשבת נאסרה על 
רצון  ויהי  בגאולה.  יתבטלו  ואיסורים אלו  ידי חכמים, 
שההוספה בצדקה ובשמחה ימהרו את הגאולה והקב"ה 
מיד  יביא  אלא  נוסף  רגע  עוד  אפילו  אותנו  יעכב  לא 
משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ממש 

צדקנו.

)ע"פ שיחת ש"פ ניצבים תשמ"ח(

כל יהודי יכול להיות צדיק ממש

יש לפרסם בעיתונים
שכן תהי' לנו בפועל ממש, ויתירה מזה, 
שכבר היתה לנו, בלשון עבר, ובפרט על 
פי הפתגם הידוע של רבותינו נשיאינו על 
דבר הפירסום דביאת המשיח בעיתונים, 
בתקופה  ממש  בפועל  שנתקיים  כפי 
האחרונה שנתפרסם בכמה וכמה עיתונים 
עוד  ולפרסם  להוסיף  )ויש  כולו  בעולם 
בא",  המשיח(  )המלך  זה  ש"הנה  יותר( 
למטה  בפועל ממש,   – כבר בא   – ותיכף 
באי  כל  לעיני  ובגלוי  טפחים,  מעשרה 
כל  "לעיני  וכמה  כמה  אחת  ועל  עולם, 

ישראל", ותיכף ומיד ממש.

)שבת פרשת נצבים תנש"א - וילך תשנ"ב(

)נצבים כט, כח(  והנגלות לנו ולבנינו 
שני זמנים לגאולה העתידה, האחד נסתר ואינו ידוע אלא 
להשם יתברך, בבוא העת הקבועה; והשני כשישראל יחזרו 
עוד   - תשמעו"  בקולו  אם  "היום  שנאמר:  כפי  בתשובה, 
היום יכול משיח לבוא אם נשוב בתשובה שלמה. ועל זה 
הקבוע  הזמן   - אלוקינו"  לה'  "הנסתרות  התורה:  אמרה 
נסתר מאתנו וידוע רק לה', אולם "והנגלות" הזמן הנגלה, 
דברי  כל  את  לעשות  עולם,  עד  ולבנינו  "לנו  הוא  תלוי 
אנו  יכולים  טובים  ומעשים  תשובה  ידי  על  כי  התורה", 
להביא את הגאולה היום.   )כתב סופר(

)נצבים ל, ב( ושבת עד ה' אלוקיך  
אם תתבונן לראות כי "בכל הגויים אשר הדיחך, ה' אלוקיך 
שמה" - כל מקום שהודחת אליו, נמצא אתך גם ה' אלוקיך, 

כי השכינה שרויה עם ישראל ומשתתפת בצערם – "בכל 
צרתם לו צר", אזי תצטער ותחזור בתשובה בשל השכינה 
- "ה' אלוקיך", ותזכה לגאולה הקרובה.   )נועם מגדים(

)נצבים ל, ג(  ושב ה' אלוקיך את שבותך  

כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין 
אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות 
תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין. )רמב"ם הלכות תשובה ז, ה(

אדם  לך  אין  שהרי  תשובה,  עשו  כבר   - לתשובה  בנוגע 
מישראל שלא הרהר תשובה כמה פעמים במשך ימי חייו, 
מרשע  חדא'  וברגעא  חדא  'בשעתא  נעשה  זה  ידי  שעל 
גמור צדיק גמור, כפסק דין הגמרא - הרי בוודאי ובוודאי 

שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש.
)שיחת ויחי תנש"א(

בגאולה האמיתית והשלימה, 
יהיה מותר לתת צדקה 
בשבת גם בגשמיות, כי 

נתינת צדקה בשבת נאסרה 
על ידי חכמים, ואיסורים אלו 

יתבטלו בגאולה

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון קיץ    ירושלים 

18:53   18:32   18:21  18:29   18:14   הדלקת נרות 
19:51   19:28   19:27  19:28   19:25   יציאת השבת  

הפטרה: שוש אשיש - כל ימי עולם )ישעיה סא, י - סג, ט(        פרקי אבות: פרק ה'-ו'
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ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

   כ"ב-כ"ח אלולמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כמו קיום תורה ומצוותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' קדוש החדש. פרק יב-יד.
פרק טו-יז.

פרק יח-יט. הל' תעניות. בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד.

פרק ה. הל' מגילה וחנוכה .. פרק א-ב.
פרק ג-ד. ספר נשים. הל' אישיות. פרק א.

פרק ב-ד.

הל' תפילה... פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בעניני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

מה התרופה להתחשמלות? שילוב הדמוקרטיה 
בשלטון התיאוקרטי

דוגמא  האדמו"ר  נותן   - המודרניים  בחיינו  דת  לבעיות  "אשר 
חדשים,  חוקים  מוסיפים  שנה  כל  האויקלידית.  מהגיאומטריה 
ברם יש להם יסוד אחד וקבוע. אויקלידס וארכימדס לא חשבו על 
הטלווזיה, ואף על פי כן משתמשים בחוקיהם לשם הפעלתה. וכך 
גם בדת: כל היסודות וכל הכללים ניתנו, יש רק לבררם בדיוק. וזאת 

כמובן, חובתם של הרבנים. 

כפי  סנהדרין,  להקים   - מיותר  או   - יש  לדעתו  האם  לשאלה,  אך 
הצעתו של הרב מימון, משיב בשלילה: "אסור להקים סנהדרין. כי 
יגן עליה. אנו מכירים את המצב  הסנהדרין ילחם נגד התורה ולא 
ואינני רואה את התנאים ההכרחיים להקמת הסנהדרין, כל  הקיים 
כל  אין  וכו'  וכו'  בצע  שונאי  מתאימים:  אנשים  ימצאו  שלא  זמן 

אפשרות להקים סנהדרין". 

"הדתיים  בארץ.  הדתיים  החוגים  על  רבה  בביקורת  בא  הוא  וכאן 
וגוי  כהנים  'ממלכת  להיות  צריך  ישראל  שעם  בגלוי  לומר  יראים 
קדוש'. שהמדינה חייבת להיות מושתתת על יסודות התורה. המלה 
תיאוקרטיה מטילה אימה על כולם, כמשהו הנוגד את הדמוקרטיה; 

נגד המדע, נגד המודרניזם. 

"אך אין כל ניגוד. אם לפי הדמוקרטיה - "אחרי רבים להטות", הרי 
ולא  בלבד,  האדם  של  דעתו  לשיקול  הנתונים  בעניינים  שהמדובר 
בעניינים הנתונים לבורא. כשם שאין דעת הרבים יכולה לשנות חוק 
הטבע, ואף אם יחליטו ברוב קולות - החוק לא ישתנה. וכך גם ביחס 

לתורה, שאיננה ניתנת להצבעת רוב ומיעוט". 

וטענה נוספת בפיו: "אין לוותר כמלוא הנימה על 'שולחן ערוך' אין 
זה ענין מסחרי. ואין לוותר על מצווה קלה כדי לקבל מצווה חמורה, 

חוץ ממקרים של פיקוח נפש". 

"החסידות  כי  סבור  הוא  קלה.  הקפיצה  לחסידות,   - דת  ומענייני 
כפי  אי-היבדלות,  באמצעות  ראשית  דתית".  להתעוררות  תביא 
שעושים נטורי קרתא. החסידות פונה אל כל אחד ואחד בישראל, 
שהינו  העיקר  פחות.  או  מצוות,  תרי"ג  שומר  הוא  אם  הבדל  ללא 
מאמין, מתוך ההכרה, שאי אפשר לחנך אדם בפעם אחת לקיים את 
כל המצוות, משפיעה החסידות בכיוון הצעד הראשון, שהוא שונה 
אצל כל פרט ופרט: אצל זה - הנחת תפילין, אצל השני - כשרות. אך 
החסידות מבהירה ש"אין פשרות בדת". זוהי אך פשרה ארעית, מעין 

תרופה לאבר אחד, שריפויו משפיע גם על שאר האיברים.

רב- החסידי  המנהיג  אומר   - עצמה"  את  גודרת  איננה  "החסידות 
ההשפעה - "אלא פותחת פתחים לכל אחד ואחד מישראל. והצעד 
החסידות.  .הראשון, והחשוב - אהבת ישראל..." - מגלה את עיקר העיקרים של 

ובדוגמת קיום תורה-ומצוות כפשוטם, שצריך לעשות את המעשה 
ו"המעשה הוא העיקר", אז על-דרך-זה בנוגע לענין  בפועל היות 
של שלימות הארץ, שצריך לעשות את המעשה בפועל - ליישב את 
)י"ג תשרי תשל"ח( כל ארץ ישראל כולה, ויצליחו בזה. 

כל  אך  שנים,  מספר  לפני  כבר  קרה  זה 
המעורבים בסיפור זוכרים אותו היטב כאילו 
זו שעת צהריים של  קרה רק אתמול. היתה 
סתם  סופר  אחד,  ויהודי  נעים  אביבי  יום 
הכנסת  בית  שליד  למקווה  נכנס  במקצועו, 
ברסלב בשכונת קרית הרצוג בבני ברק כדי 
לטבול לפני שיחל במלאכת כתיבת התפילין 

והמזוזות.

מה רבה היתה תדהמתו כשראה אדם מוטל 
מחוסר הכרה בתוך בור המים של המקווה!

הטובע  את  מיד  למשות  ידו  את  שלח  הוא 
מהמים, אבל קפץ בבהלה כשנגע במים וידו 

נרתעה אחורה. המים היה מחושמלים...

הוא הזעיק מיד את כוחות ההצלה וחיפש את 
כוחות  שהגיעו  עד  החשמל.  לניתוק  המתג 
האדם  את  להוציא  הצליח  כבר  ההצלחה 
החובשים  ראשונה.  עזרה  ולהגיש  מהמים 
ארוכות  החייאה  פעולות  ביצעו  שהגיעו 
דופק,  מעט  להחזיר  הצליחו  סוף  וכשסוף 

פינו את הטובע בבהילות לבית הרפואה.

לשני  אבא  צעיר,  אברך  שהוא  הסתבר 
בעקבות ההתחשמלות  ומצבו  קטנים  ילדים 
גילו  הרפואה  בבית  וכלל.  כלל  פשוט  לא 
מפוחמות  האיש  של  שכליותיו  הרופאים 
מעוצמת החשמל שעבר בגופו כשהיה במים. 
הרופאים לא היו אופטימיים בקשר לסיכוייו 
לחיים  לחזור  שלא  בטח  לחיות.  האיש  של 

תקינים ומלאים.

חסיד  והמקווה,  הכנסת  בית  על  האחראי 
ברסלב יקר וחביב בשם ר' דוד גלר, לא ידע 
סהרורי  התהלך  הוא  צער.  מרוב  נפשו  את 
וסוער ברגשות אשמה ולא ידע היכן להניח 

את עצמו...

ידיד משותף התקשר לרב אורי ליפש, שליח 
קהילת  ורב  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
חב"ד בשכונת קרית הרצוג, וביקש שיכתוב 
באגרות  ויכניסה  ברכה  בקשת  בדחיפות 

הקודש עבור החולה ועבור ר' דוד גלר.

היה זה ביום ג' ניסן. הרב ליפש הזדרז לבקש 
את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח ומכתב 
קודש  )אגרות  ומדהים  ברור  היה  התשובה 

כרך ז עמוד רב(:

"ב"ה, ג' ניסן . . מה שכתב בעניין המקווה . . 
יש לתקנה עד כמה שאפשר ולהשתמש בה".

מלך  שליט"א  הרבי  כותב  המקביל  בעמוד 
נחגוג  "במהרה  מאידיש(:  )בתרגום  המשיח 
זהו   .  . חירותנו  זמן  המצות  חג  את  כולנו 
ומקווים  יתברך  מהשם  מבקשים  שאנו  מה 

שהשם יתברך ימלא בקשתינו, שילקח היצר 
הרע מכל אחד, ושיתן גם ברכה והצלחה בכל 
העניינים הן בגשמיות והן ברוחניות, במילא 
ובריאות,  פרנסה  מדאגות  חורין  בני  נהיה 
ולאריכות ימים ושנים טובות נוכל לעבוד את 
יתברך  והשם  הרחבה.  מתוך  יתברך  השם 
יזכה אותו שיוכל לבשר בשורות טובות בכל 

האמור לעיל".

נסכה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  תשובת 
עדיין  המצב  אך  כולם.  בלב  ובטחון  תקווה 

היה קשה. קשה מאוד.

שמו ושם אימו - רפאל אלימלך בן נחמה - 
פורסמו לתפילה בכל בתי הכנסת בבני ברק. 
שיקרה  תפילה  עבורו  העתירו  רבים  אנשים 

הנס והאיש יחזור לחיים.

התעורר!  הוא  כך  אחר  חודש  קרה.  והנס 
ולאחר תהליך שיקום הוא נרפא כליל וחזר 
ילדים  שני  להביא  זכה  אף  הוא  לאיתנו. 

נוספים לעולם.

לאריכות ימים ושנים טובות. .ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח התקיימה. 

הרב אורי ליפש

בבית הרפואה גילו 
הרופאים שהכליות 

של האיש מפוחמות 
מעוצמת החשמל 

שקיבל כשהיה במים. 
הרופאים לא היו 

אופטימיים בקשר 
לסיכוייו של האיש 
לחיות. בטח שלא 

לחזור לחיים תקינים 
ומלאים

חלקו האחרון של הראיון עם הרבי 
שליט"א מלך המשיח שפורסם 

בעיתון 'הבוקר', אלול תשי"ח. 
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וגם הרי ההימלאיה כמו עוד אלפי  יבשת אנטרקטיקה 
נקודות על פני הגלובוס הפכו למעיין חסידות, מאז קרא 
התניא  ספר  את  להדפיס  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
בכל עיר ובכל מקום. הספר הודפס כבר ביותר משבעת 
אלפים מהדורות, ועוד היד נטויה. גם בימים אלו ישנו 
צוות שעמל להגיע עם מכונת הדפוס וכל הציוד הנלווה 
ולהדפיס  ההוראה  את  לממש  כדי  חדשים,  למקומות 

מהדורה נוספת במקום בו עדיין לא הודפס הספר.

שמחים  המקומות  של  ככולם  ברובם  הדברים,  מטבע 
יהודי המקום לשמוע על הדפסת ספר התניא הקדוש, 
הם  רבים  לא  ההדפסה.  באירוע  משתתפים  ואף 
גם  מגיעה  הספר  להדפסת  הדרישה  בהם  המקומות 

מהציבור הערבי...

מזדהים עם התניא
במכללה  התניא  ספר  הדפסת  של  סיפורה  הוא  כזה 
יגאל  ר'  עומד  מאחוריה  בירושלים,  'הדסה'  האקדמית 
ההדפסה,  אירוע  את  לארגן  ניגשתי  "כאשר  ברוורמן. 
כי בכדי לערוך אירוע כלשהו  ידי הדיקן  לי על  נאמר 
במכללה יש להוכיח כי קיימת דרישה לכך בקרב ציבור 

הסטודנטים", הוא מספר.

תלמידי  מאת  חתימות  לאסוף  והחל  נרתע  לא  הוא 
המכללה. "בערך שליש מתוך כ-150 חתימות שהבאתי, 
היו של סטודנטים ערבים. ההשפעה של תורת החסידות 
הרי מתאימה לכל באי עולם, ובאמת נוכחתי לראות את 
כאשר  הציבור.  סוגי  מכל  שהגיעו  האוהדות  התגובות 
שאלו אותי על מה הם חותמים ומהו הספר, נתתי להם 
ביוזמת  שנעשה  לערבית  התניא  תרגום  מתוך  לקרוא 
כדי  עבורם  הספיקה  קצרה  קריאה  קלי.  בועז  הרב 
הבקשה  על  ולחתום  הספר,  תכני  עם  הזדהות  להביע 

להדפיסו במכללה".

שיעורי ניסוי חברתי
כבר  מתקיימת  הדסה  במכללת  יגאל  של  הפעילות 
יהודית- כ-5 שנים, לאחר שזיהה את הצורך בפעילות 
חסידית בקרב תלמידי המכללה, והיא מתנהלת באופן 
מסודר באזור מרכז ירושלים. הוא החל עם הנחת תפילין 
ושיעורי תורה, והמשיך בארגון התוועדויות ושבתונים 

עבור ציבור התלמידים.

הגיע  וכך  מקורי,  קונספט  מצא  הוא  השיעורים  עבור 
לקהל משתתפים רחב. "הייתי ניגש לסטודנטים ושואל 

הוא  חברתי",  ניסוי  בלימוד  להשתתף  יסכימו  האם 
משתף. "לשאלתם מהו הניסוי? הסברתי כי אני מעוניין 
לבחון את תגובתם כאשר ייחשפו ללימוד תורה בהגשה 
זו הגיעו רבים להשתתף, גם  חדשנית ומרעננת. בדרך 
בשיעור  חלק  ליטול  בדעתם  מעלים  היו  שלא  כאלה 
תורה. ברוך השם השיעורים הללו נחלו הצלחה רבה, 
וקיבלתי תגובות חמות על כך שמאוד אהבו את השיעור, 

ואת החוויה של לימוד תורה בסגנון שלא הכירו".

פותחים שולחן
אחת הפעולות הנוספות להן הוא אחראי, היא התוועדות 
למעשה,  בירושלים.  במדרחוב  צעיר  בסגנון  שבועית 
הדסה  במכללת  לפעילותו  כהמשך  החלה  זו  יוזמה 
"הבחנתי  חב''ד.  בית  מטעם  צעיר'  'אור  תא  במסגרת 
דווקא  רוחני,  תוכן  לצקת  טובה  הזדמנות  שקיימת 
בשעות הערב בהן לא מתקיימים לימודים", מספר יגאל. 
זאת,  לעשות  כדאי  אופן  ובאיזה  היכן  מחשבה  לאחר 
החליט להתמקם בכל יום חמישי בלילה במקום מרכזי 
ושבים להתוועדות.  ולצרף את העוברים  חיים,  ושוקק 
המקום שנבחר הוא מדרחוב בן יהודה, וכך מידי חמישי 

בערב נערכת במקום התוועדות חסידית בסגנון מיוחד.

במקום חולפים צעירים רבים השמחים לעשות אתנחתא 
רשמי  הבלתי  האופי  הסוער.  החיים  ים  בתוך  חסידית 
כאשר  פלא  לא  ולכן  הלב,  לפתיחת  גורם  המפגש  של 
כתוצאה מכך נולדות פעולות מבורכות. ליגאל יש כמה 
להוסיף  טובות  החלטות  שקיבלו  צעירים  על  סיפורים 
מקרים  גם  כמו  אחר,  או  זה  בתחום  ולהתחזק  מצווה 
מורכב.  במצב  השרוי  אחר  ליהודי  עזרה  של  מרגשים 
פעם  בכל  המשתתפים  תגובות  את  לראות  "מדהים 
יותר את הידיעה וההרגשה עליה  מחדש, דבר המחזק 
מן הכלל מוכן לגאולה".  .חוזר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי כל יהודי ללא יוצא 

היום כולם מכירים בחסידות
במה שכותב על עצמו שהוא מתנגד - לא יקפיד עלי אם לא 
אאמין לו, וכפתגם הידוע של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן 
ערוך, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות. 
וההוראות שלה  וכיון שעתה כולם מכירים בכך שחסידות 
זה מתקשרים עוד  ידי  ועל  קשורים עם הקדוש ברוך הוא 
יכול  יהיה מתנגד לזה,  יתכן שיהודי  יותר עם אלוקות לא 
וכשם  וההתקשרות,  הקירוב  במידת  הבדל  רק  להיות 
 - הלומדים  ואפילו   - כולם  לא  בתורה,  אחרים  שבענינים 
יכולים להגיע ליסוד וסוף הדבר, שהוא נעלה משכל האדם, 
יש כאלה שיודעים חלק מסוים יותר ויש שיודעים עוד יותר, 

כך גם בנוגע לחסידות. 
  )תרגום מאגרות קודש כרך יא עמוד תט(

הנחת תפילין – מגינה מסכנה
צריך להזהירו כפול ומשולש שיניח תפילין בכל יום - כמובן 
מלבד שבת קודש ויום טוב - ואם אי אפשר לו בבקר, אזי 
אף  יניחם  אופן  ובכל  שמש,  הערב  עד  היום  במשך  יניחם 
לו  ולהסביר  מיד,  לחולצם  מוכרח  אף שיהיה  קלה,  לשעה 
ושנים  ימים  לאריכות  היא  מיוחדה  סגולה  זו  מצוה  אשר 
וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה כל המניח תפילין מאריך 
מן  הגנה  גם  אלא  לבד  דת  של  ענין  זה  אין  ובמילא  ימים 
הסכנה, ועליו להזהר בזה מבלי התחשב עם מעמדו ומצבו 

בקיום התורה ומצוות בהיותו בביתו.

)אגרות קודש כרך ד עמוד שא(  

מבצעים חסידיים בלבושים מקוריים

מעניק את ספר התניא לראש העיר משה ליאון

הייתי ניגש לסטודנטים 
ושואל האם יסכימו 

להשתתף בלימוד ניסוי 
חברתי, לשאלתם מהו 
הניסוי הסברתי כי אני 

מעוניין לבחון את תגובתם 
כאשר ייחשפו ללימוד תורה


