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ערב שבת קודש פרשת ויצא
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י"א כסלו ,חודש הגאולה ,ה'תשפ"א ()27.11.20

לפתוח את העיניים
ולראות גאולה

"הדבר היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח את עיניו כדבעי ,ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה!" ,זה הזמן
לקבל את ההחלטה להצטרף ללימוד חסידות ובמיוחד לשיעורי גאולה ומשיח ,ובכך להגיע למצב גאולתי
יחודיותו של החודש בו אנו נמצאים ,טמון בשם שנוסף לו
בדורות האחרונים " -חודש הגאולה" .ארועים של גאולה
ממלאים אותו החל מתקופתו
של אדמו"ר הזקן (רבי שניאור
זלמן ,בעל התניא והשולחן
ערוך) שחג גאולתו חל בי"ט-כ'
כסלו ,דרך בנו ממלא מקומו,
רבי דובער האדמו"ר האמצעי,
והמשכם באירועים שארעו גם
בדורנו ,כשיחרור ספרי ספרייתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
ביום ב' בחודש ,בשנת תשמ"ח
(.)1987

כי בעצם הירידה למטה ,טמונה העליה הבאה מייד
בעקבותיה ,ובתוך כל מצב שנראה כ'כס' ותקופה של
כיסוי ,הרי ישנו את הגילוי ' -לו'.
כך גם ביחס לגאולתו של
אדמו"ר הזקן מהכלא בחודש
זה .בעוד שלפני המאסר היתה
גילוי תורת החסידות על ידו
באופן מצומצם ,הרי שלאחר
שיחרורו ,עם ביטול הקיטרוג,
החל להגביר ולהרחיב את הפצת
החסידות ביתר שאת.

מסופר שביום שיחרורו ,י"ט
כסלו ,בעודו בתאו ,הגיעו
פרט נוסף ,ייחודי לחודש
לבקרו הבעל שם טוב יחד עם
כסלו ,מגלה הרבי שליט"א
המקדש
שמירת
המגיד ממעזריטש .כששאלם
מלך המשיח בשמו של החודש
אבן מבית המקדש השני ,עליה נכתב כי
אדמו"ר הזקן מדוע נגזר עליו
מתחום זה הכניסה אסורה לגויים ולטמאים
המתחלק לשתי מילים "כס"
ענין המאסר ,ענו לו שזהו בגלל
"לו" ,המילה כס מסמלת את
הקיטרוג שהתעורר כנגדו
שלב הכיסוי ,אך מייד בהמשך
בשמים בעקבות הפצת החסידות .אך כששאלם האם
לה מופיעה המילה לו ,בגימטריה אלה (= )36המבטאת
כשיצא מכאן יפסיק ויחדול מדרך זו ,הם השיבו כי להיפך,
גילוי גבוה ביותר.
מעכשיו שכבר נפסק בשמים כי מותר לו להפיץ חסידות
ברבים ,הרי ימשיך ויתגבר בהפצת לימוד החסידות.

גילוי בתוך הכיסוי

ואכן ,החג שנקבע לימי חודש זה ,חג החנוכה ,מסמל יותר
מכל את הכיסוי והגילוי שבא בעקבותיו.
מעניין לציין כי אפילו בבית המקדש השני ,נשאר זכר
קבוע לנס הגדול ,בדמות פרצות שהותירו אחריהם
היוונים ב'סורג' המקיף את העזרה בכניסה להיכל ה' .בעוד
תפקידו של הסורג היה להתריע בפני טמאים וערלים שלא
יהינו לעבור את הגדר ,הרי שהיוונים בכעסם פרצו שלש
עשרה פרצות בו ,כאשר כבשו המכבים את בית המקדש
וטיהרו אותו ,לא סתמו בחזרה את הסורג ,אלא הותירו את
הפרצות ,כשכל אדם שנכנס לבית המקדש היה משתחווה
בדרך הילוכו מול אותן
פתחים שנותרו זכר לנס.
ומכאן גם אפשר ללמוד,

הכל כבר מוכן
בעמדנו בעיצומו של חודש מסוגל זה ,חודש הגאולה,
חודש בו מתגלים כל הענינים הכמוסים ,חודש בו מתברר
כי כל הירידות הינן עליות גבוהות ביותר ,ניתן הכח והזכות
לכל יהודי לחולל מהפך בחייו ולהביא את עצמו למצב של
גאולה בחייו הפרטיים.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר" :הדבר היחיד שחסר
הוא – שיהודי יפתח את עיניו כדבעי ,ויראה איך הכל כבר
מוכן לגאולה!" ,הדרך לפקיחת עיניים זו ,הנדרשת מאיתנו
כעת ,היא באמצעות לימוד עניני החסידות ובמיוחד בעיון
בנושאי הגאולה ומלך המשיח .החלטה טובה עוד היום
להצטרף ללימוד זה בוודאי תזרז את התגלותו המלאה של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
חג הגאולה
לקראת השבת הבאה ,בה יחול יום חג
הגאולה י"ט כסלו ולמחרתו כ' כסלו ,נערכים
מוקדי חב"ד לקיום שלל אירועים לרגל היום
הגדול .עקבו אחר הפרסומים בכל מקום.

תניא לעם
עותקים רבים של הספר החדש שהפך
לפופולרי 'תניא לעם' כבר נחטפו ממדפי
ארגון 'יפוצו מעיינותיך' .ספר כיס מושקע
ומדהים המוביל את הקורא בבהירות
לאורך רצף התניא כמכלול אחד ועוקב
אחר נקודות שנתחדשו בלימוד התניא
על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח.
מחירים מיוחדים למפיצים ולכמויות:
.058-5770-285

חנוכה של גאולה
השלוחים ובתי חב"ד ברחבי הארץ ,נכנסים
לישורת האחרונה בהיערכות ל'מבצע
חנוכה' ,ובמרכז ההפצה ממש הוציאו השנה
הפקות גדולות שטרם נראו כמותן :חנוכיות
ציבוריות בשלל גדלים ,ערכות ל'מבצעים',
עלוני הסברה ועוד שלל מוצרים ופרסומים.
במרכז ההפצה קוראים לציבור להקדים
את הזמנותיהם בעקבות המצב ולהתכונן
להפצת אור הגאולה למאות אלפי יהודים
בחג החנוכה .להזמנות.077-5123-770 :

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

לרדת למטה ,עם תורת החסידות
בדומה לכך היה ביציאת יעקב מבאר שבע לחרן ,שבכך
הוא המשיך את התורה (יעקב – מבין שלושת האבות
– מסמל את קו התורה ,והוא המשיך אותה) למטה,
עד ל"חרון אף של מקום" ,המקום הנמוך ביותר .גילוי
התורה למטה על ידי יעקב יהיה בשלימות בגאולה
האמיתית והשלימה שאז תתגלה פנימיות התורה לגמרי
"תורה חדשה מאיתי תצא".

כל דבר בתורה הוא מדויק ,אפילו פרט הנראה כאקראי.
גם לעיתוי בו קוראים את פרשיות השבוע יש משמעות
ותוכן משותף ומקביל לפרשה .ועל כן ,צריכים אנו
להבין את הקשר בין פרשתנו  -ויצא  -לחודש כסלו
בו אנו נצאים.
הסיפור שפותח את פרשת השבוע הוא יציאתו של
יעקב אבינו מבית אביו בבאר שבע  -סביבתו הטבעית
ומקום הקדושה ,אל חרן  -מקום מורכב ,שם שולטים
כוחות הטומאה" ,חרון אף" של הקב"ה בעולם .סיפור
זה משקף את סיפור ירידת הנשמה ממקור חוצבה
בעולמות העליונים אל עולם הזה הגשמי.

לשוב אל הארמון

לנצל את חגי הגאולה של
חודש כסלו ללמוד ולהפיץ
את תורת החסידות ,שאז
מובטח שמצליחים בזה
ומנצחים את המניעות
והעיכובים שעוד נותרו

זה הסיפור שלנו
למרות הירידה הגדולה שחווה יעקב ,הוא אינו מתפעל
אלא פועל לברר את המקום ולהעלות אותו לקדושה.
ההוכחה הניצחת היא ,שדווקא במקום זה ,הוא מעמיד
את רוב בניו – ההמשך של עם ישראל.
כך הוא בנוגע לירידת הנשמה למטה :הנשמה נשלחת
על ידי הקדוש ברוך הוא מהעולמות העליונים  -אזור
הנוחות שלה ,לעולם הזה הגשמי  -ה"מלא קליפות
וסטרא אחרא" ,מלא התמודדויות ומלחמות .זו ירידה
גדולה ותפקיד מורכב ומאתגר ,כמו לזרוק נסיך בג'ונגל.
אך מאידך רק כך היא יכולה לממש את המטרה של
בריאת העולם – "לעשות לו יתברך דירה ב(עולמות
ה)תחתונים" ,לברר ולהחדיר קדושה בגוף ובעולם.
ההפתעה היא ,שדווקא ירידה והתעסקות זו מביאה את
הנשמה למצב נעלה יותר מכפי שהיא הייתה קודם לכן.

כסלו ,הרי אחד ממאפייני חודש כסלו הוא המשכת
וגילוי התורה עד למטה בעולם הזה לכל אחד ואחד,
כפי שמשתקף בחגים שבו.

כסלו  -עד למטה מטה
חג החנוכה ,נס גילוי פך השמן – המסמל את גילוי
סודות התורה; י"ט כסלו הוא חג הגאולה שבעקבותיו
פרצו מעיינות תורת החסידות לכל מקום ,בקנה מידה
רחב ביותר ,וכן יו"ד כסלו – חג הגאולה של האדמו"ר
האמצעי – שהוסיף בהרחבת וגילוי מעיינות החסידות.

לאור זאת ניתן להבין את הקשר בין פרשת ויצא לחודש

ניצוצות של גאולה
הארץ אשר אתה שוכב עליה

(בראשית כה ,יג)

והשיבותיך אל האדמה הזאת ,כי לא
אעזבך (בראשית כח ,טו)
בפרשה זו יש הבטחה ליעקב לשעה ,שיהיה השם יתברך
עמו ,ושיצליח את דרכו אשר הוא הולך עליה ,ושישיבהו
לבית אביו בארץ הקדושה .ובזה יש גם הבטחה לזרעו
לדורות ,שיהיה השם עמהם בכל מקום שיגלו ושישתעבדו
בין המלכיות ,וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה" :בכל
מקום שגלו שכינה עמהם" ,שישמור אותם מן הצרות אשר
להם בגלות ,ושלא יוכלו להם ,ושישיבם לאדמתם לבסוף,

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

ובפרט בדורנו – לאחרי שכבר סיימו "לצחצח את
הכפתורים" הרי בוודאי ובוודאי שלא נותר לנו אלא
לעמוד הכן לקבלת פני משיח צדקנו.
והמעשה הוא העיקר :לנצל את חגי הגאולה של חודש
כסלו ללמוד ולהפיץ את תורת החסידות ,ומובטחים
אנו שנצליח ונתגבר על המניעות והעיכובים ונראה את
הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
(ע"פ ספר השיחות ה'תשמ"ח חלק א' עמוד )119

דבר מלך

וזהו שכתוב" :והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך".

(רש"י)

לפי שעון חורף

כאשר יוצאים לשליחות זו צריכים להיות חדורים
בידיעה שהכוונה הסופית היא לא להישאר חס ושלום
במקום השליחות ,אלא לסיים אותה ולשוב למקום
הטבעי והאמיתי של יהודי  -בית המקדש השלישי.
הנסיך צריך לבצע את המשימה ולשוב לארמון .כפי
שהתפלל יעקב אבינו  -עוד בתחילת דרכו " -ושבתי
בשלום אל בית אבי".

הרב מנחם כהן

קיפל הקב"ה את הארץ תחתיו ,רמז לו שתהא נוחה להכבש
לבניו כארבע אמות שזה מקומו של אדם.

הדלקת נרות
יציאת השבת

לפי זה מובנת ההוראה למעשה ,שכאשר נמצאים בשבת
פרשת ויצא ובחודש כסלו ,יש להוסיף בהפצת התורה,
ובמיוחד  -פנימיות התורה שהתגלתה בתורת החסידות,
ולהפיץ אותה בכל מקום ועד למקומות הנמוכים ביותר.

(רבינו בחיי)

אכן יש ה' במקום הזה

(בראשית כח ,טז)

אל יעלה בדעת האדם כי חס ושלום עזב השם יתברך את
הארץ ,ואין רצונו להשגיח עלינו חס ושלום ,אמר הכתוב
שלא כן הוא ,רק "וייקץ יעקב משנתו" ,אם יהיה ברצון
ישראל להתעורר משנת הגלות ,ידע כי "אכן יש ה' במקום
הזה" ,אשר השם יתברך עמנו בגלותנו כמו מקודם ,רק
עיכוב הגאולה הוא "ואנכי לא ידעתי" ,כי חסרי דעת
אנחנו .וזהו כוונת רש"י ז"ל "שאם ידעתי לא ישנתי" ,ורומז
שאם היה לי דעת תורה כראוי לא ישנתי בגלות ,וכאשר
נשוב אליו יתברך שמו בלב שלם ,בוודאי ימהר פדות
נפשנו ,במהרה בימינו אמן.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:00
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17:14

16:18
17:18

16:12
17:14

הפטרה" :ועמי תלואים" " -ובנביא נשמר" (הושע יא ,ז  -ח ,יד)

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

נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש,
וכמדובר כמה פעמים לאחרונה ,שלאחר
הריבוי המופלג של מעשינו ועבודתנו
במשך כל הדורות ,ובפרט לאחר עבודתם
של רבותינו נשיאינו ,החל מאבות
החסידות וימי גאולתם (בי"ט כסלו
ויו"ד כסלו) וימי הולדתם וההילולא
שלהם (בט' כסלו ,בכ"ד טבת ועוד),
ומאז כבר עברו כמה דורות ושנים ,עד
לעבודתו של כבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר נשיא דורנו  -כבר סיימו את כל
הבירורים ,כולל גם  -הבירור של "עשו
הוא אדום".
(שיחת שבת פרשת ויצא תשנ"ב  -מוגה)

(חמרא טבא)

ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

נמצאים כבר בשלב הגאולה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
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

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
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נפלאות עכשיו

אגרות מלך

קול ילד בוכה

כשכסף נופל מהשמיים

בעמדנו בין חג הגאולה של אדמו"ר
האמצעי ,לחג הגאולה של אדמו"ר
הזקן .מאגרות קודש הרבי שליט"א
מלך המשיח ,כרך כב עמ' שסח:
רבנו  -אדמו"ר  -הזקן ,גר בביתו גם בנו (ממלא מקומו) רבנו דובער,
אדמו"ר האמצעי .רבנו דובער הצטיין בכוחות התרכזות העמקה
ודביקות מאין כמוהו .בעת לימודו או תפלתו לא היה מרגיש כלום
מהמתרחש סביבתו.
פעם ,בהיות אדמו"ר האמצעי שקוע בלימודו ,וקרן זוית בחדרו
היתה עריסה ובה תינוק ,נפל התינוק מתוך העריסה ופרץ בבכי,
אבל אדמו"ר האמצעי לא הרגיש בדבר.
אולם ,אביו ,רבנו הזקן ,אף שדירתו היתה בקומה העליונה וגם הוא
הי' שקוע באותו שעה בלימודו ,שמע צעקת התינוק .הפסיק לימודו
וירד ונכנס לחדרו של בנו ,הרים את התינוק ,טיפל בו והרגיעו
והשכיבו בעריסה ,ולא זז משם עד שראה את נכדו בשלוה.
ועדיין לא הרגיש רבי דובער לא באביו ולא בבנו .לאחר זמן ובשעת
הכושר הוכיח רבנו הזקן את בנו בהסבירו אשר לא זו הדרך להיות
שקוע בעניני לימוד וכו' עד כדי כך שאין שומע קול ילד בוכה.
***
סיפור זה נמסר מדור לדור ,ונמסר לנו ביחוד  -ע"י כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ,ובודאי שישנם בסיפור הוראות מעשיות
לדורות אלה ,ולנו ,בתוך כלל ישראל ,ביחוד - .אחת ההוראות היא:
אין לו לאדם להיות כל כך שקוע באיזה ענין שהוא ,ויהיה אפילו
ענין הכי נעלה ,עד שלא ישמע קול ילד בוכה בקרבתו או בסביבתו
ואפילו בריחוק מקום .קול ילד בוכה צריך שיגיע לכל אחד ואחת
ובאופן שיפסיק השומע מענינו ,יטפל בילד הבוכה ויעשה כל התלוי
בו למלאות החסר לילד.
בתקופתנו זו ביחוד רבים התינוקות והילדים שמאיזו סיבה שהיא
"נפלו מעריסתם" נותקו (או שמלכתחילה לא היו) ב"עריסה" יהודית
אמיתית ,והם בוכים  -בקלא דאשתמע ,או בקלא פנימאה דלא
אשתמע (=בקול פנימי שלא נשמע)  -מתוך מצוקת נפשם ,שהיא
חלק אלוק' ממעל ממש ורעבה וצמאה לדבר ה' ולתורתו ומצוותיה,
ואין מי שיטפל בהם וימלא מחסורם בחינוך על טהרת הקדש.
וכן רבים אחינו בני ישראל ,אשר אף שגדולים הם בשנים ,אבל קטנים
הם או גם תינוקות  -בהנוגע להתורה שהיא חיינו ולקיום מצוותיה,
ואם הם אינם רואים ומבחינים  -מזלייהו חזי ובוכים מתוך מועקה
נפשית  -שלפעמים גם לא ידעו פשרה ,ורק שמרגישים הריקנות
האיומה אשר בחייהם ,חיים ללא כל תוכן ומטרה ראוים לשמם.
אסור להעלים אוזן משוועתם של ילדי ישראל אלו ,בין הילדים בגיל,
בין ה"ילדים" בדעת תורה ומצוה ,ולכל אחד ואחת מופנית ההוראה,
הציווי והפקודה:

.

אל תחטאו בילד .הפסיקו כל עסק אחר שלכם וטפלו בילד והשיבוהו
אל אביו ,אבינו אב הרחמן ,ילמוד תורת אבינו ויקיים מצותיו ואז
יחיה חיי עולם ,חיים מלאים ,שלמים וטובים...

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

ג' פרקים ליום
הל' בכורים .פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב .הל' שמיטה ויובל .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יג .הלכות בית הבחירה .פרק א.

מענדי ליפש

י"א  -י"ז כסלו
פרק אחד ליום
הל' עירובין פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
הל' שביתת עשור .פרק א.

'קבוצה' ,היא שנת לימוד החותמת את
מסלול הלימוד הישיבתי  -חב"די .מדובר
בשנה תמימה בבית מדרשו של הרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בניו-
יורק בה מקבלים ה'תמימים'  -הבחורים -
כוחות ותעצומות נפש להיות חיילים נאמנים
בצבא להבאת הגאולה.
ייחודיותה של שנה זו נגזרת ממאפיינים
רבים  -הראשי שבהם הוא כמובן השהות
 24/7בסמוך לרבי שליט"א מלך המשיח -
והנוספים הם האווירה המיוחדת ,הלימוד
האינטנסיבי ,והשהות הממושכת מחוץ לבית
המבגרת את הבחור.
בין היתר ,אחד מהאתגרים העומדים בפני
הבחורים ,הוא הסתדרות כלכלית במשך
למעלה משנה שהם מחוץ לבית ,תוך
התחשבות מירבית נטל הנופל גם כך על
ההורים בבית .יחד עם זאת מבקש כל לומד
שעניני הכלכלה לא יפריעו לו ללימוד.
אחד הבחורים הלומדים ב'קבוצה' בשנה
זו ,תשפ"א ,עונה לשם לוי יצחק הלמן.
לאחרונה החל לחוש טרדה גדולה מכך
שאין לו הכנסה מסודרת .התחושה הקשה
של חוסר הוודאות וכיסו שהחל להתרוקן,
ממש שברו אותו והוא ייחל למצוא עבודה
ולהגיע לשקט הנפשי המיוחל .אך מצד שני
עמד לנגדו מאמר חכמינו המפורסם "ברכת
ה' היא תעשיר" ,כלומר ,שרק בצורה נכונה,
שלא מפריעה לעניני תורה ותפילה הכסף
מגיע והולך למקומות הנכונים .וממילא עליו
להמשיך להתרכז בלימוד התורה וכל לזכות
לברכת ה'.
ההתלבטות הייתה קשה והוא החליט לכתוב
על כך לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש את
הכוונתו .המענה המדוייק שקיבל באמצעות
אגרות הקודש הותיר אותו פעור פה (כרך
ז עמוד קסג)" :קבלתי מכתבו  . .בו כותב
בקצרה סדר הדברים איך שנכנס לישיבת
תומכי תמימים  . .ושאלתו אם לצאת
מהישיבה להתלמד אומנות או לא.
"והנה פשוט הדבר אשר כיון שזכה לכנוס
לישיבה ובפרט ישיבה כזו שלומדים בה הן
נגלה והן חסידות ,הרי צריך הוא להבין איך
שמסייעים בידו מלמעלה להעמידו באופן
הטוב לפניו בגשמיות וגם ברוחניות ,ומובן
גם-כן שכדי לנסותו נופלים לו לפעמים
מחשבות להפסיק לימודו ,ולכן צריך לבטלם
ולהתמסר להשיעורים בנגלה ובחסידות
בהתמדה הכי גדולה,
"ופשיטא (=ופשוט) אשר הזן ומפרנס את
הכל הנה כשיבוא הזמן וצריך יהיה לפרנס

לוי יצחק הלמן

לוי יצחק עוד לא
נרגע מהתשובה
הברורה וכעבור
מספר דקות ניגש
אליו בחור ,הושיט
לו  20דולר ואמר,
"מישהו נתן לי
להעביר לך את זה"
את עצמו ,ימציא לו גם-כן את פרנסתו".
לוי יצחק עוד לא נרגע מהתשובה הברורה
וכעבור מספר דקות ניגש אליו בחור ,הושיט
לו  20דולר ואמר" ,מישהו נתן לי להעביר
לך את זה .הוא רק ביקש שתגיד פרק תהלים
לזכותו"...
בכך לא נעצרה שרשרת ההשגחה פרטית.
אחד החברים ששמע אודות המכתב ,גילה
את אזנו על גביר אחד שעושה מבצע לבחורי
הישיבה – תמורת לימוד תורה של שעתיים
בשבוע ,הוא מעניק מידי חודש  200דולר.
"נשאר מקום אחרון ברשימה .אתה רוצה
שאצרף אותך?"...
חבר נוסף שנכח במקום סיפר ללוי יצחק
על מבצע נוסף של ארגון מסויים  -גם הם
מעניקים מלגה של  150דולר מידי חודש
למשתתפי התוכנית הלימודית שלהם .וכך
בלי לעשות דבר ,קיבל לוי יצחק על המקום
 20דולר "דמי קדימה" ,וכניסה לתוכנית
הכנסה קבועה של  350דולר מידי חודש.
סכום יפה בשביל בחור ישיבה...
כשעושים את השליחות המוטלת עלינו,
רואים כיצד בורא עולם מסדר לנו את כל
מה שנחוץ עבורנו ,אפילו למעלה מדרך
הטבע!
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טעויות העבר
כיום מודים כבר כולם שהסכמי "קעמפ-דייוויד" גרמו צרות-
צרורות  -הן מבחינה בטחונית ,והן מבחינה כלכלית :החזרת
שטחים איסטרטגיים המהווים ערובה לבטחונה של ישראל,
שפירוק הישובים בחבל ימית ,החזרת בארות הנפט.
(מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

אזור תעשיה מלא בגאולה
הפורים אף קיימנו הדפסה של ספר התניא במקום.
בל"ג בעומר מידי שנה מגיע 'טנק המבצעים' וסובב בין
המפעלים הרבים".

בספר "היום יום" מציין הרבי שליט"א מלך המשיח
את היתרון שיש לבעלי עסקים על לומדי תורה .בעלי
עסקים עובדים מידי יום במסחר ומנהלים משא ומתן,
הם באים במגע עם ענייני העולם בצורה ישירה באופן
יומיומי ,ולכן הם רואים אלוקות בצורה מוחשית .מטבע
הדברים הם נחשפים הרבה יותר להשגחה הפרטית של
הקב"ה על הבריאה ,ויודעים להצביע על המאורעות
הקורים סביבם כהתרחשות אלוקית מכוונת.
מה קורה כאשר נאספים מספר רב של בעלי עסקים
במקום אחד ,כגון אזור תעשיה? ומה קורה כאשר
פותחים במקום כזה 'בית משיח'? ניתן לומר כי אז
ההזדמנות לראיית אלוקות נעשית גבוהה הרבה יותר...
זה מה שעושה הרב יוסף יצחק דרחי מזה מספר שנים,
באזור התעשיה 'עד הלום' שבתחומי המועצה האזורית
באר טוביה.

הרב דרחי מימין ,במעמד הדלקת חנוכיה באזור התעשיה

באחד המפעלים לא
הסתפקו בביקורים
השבועיים" .מדוע שלא
יהיו לנו תפילין משלנו"?
תהו העובדים ,ויזמו
הקמת דוכן תפילין

הפעילות מתרחבת
"למעשה את הפעילות במקום ,החל אבי מורי כבר לפני
כ 15-שנים" ,הוא מספר" .הוא פתח דוכן להנחת תפילין
בקניון שנמצא באזור התעשיה ,ובמשך השנים סייענו לו
אחיי ואני בפעילות .לאחר חתונתי המשכתי לפקוד את
המקום ,ובמקביל לקחתי את האחריות לפעילות באזור
התעשייה סביב מעגל השנה ,לצד הסיוע מהמשפחה".

'הרמת כוסית' לכבוד החג ,והרב דרחי מוזמן להשתתף
גם הוא כמובן ,ומסביר את משמעות החג.

העובדים הקימו דוכן תפילין

מדוכן התפילין הגיעו עד מהרה לביקורים בחנויות
הסמוכות ,בתחנות הדלק ,במשרדים ובמפעלים הרבים.
בימי שישי בהם מפעלים רבים לא עובדים ,פעיל
בעיקר הדוכן בקניון ,ובאמצע השבוע מבקר הרב דרחי
במשרדים נוספים ברחבי אזור התעשייה .אט אט הוא
מרחיב את תחומי הפעילות' ,חודר' למפעלים נוספים
במטרה לרקום קשרים ,וכך מתאפשר לו ליצוק תוכן
יהודי חסידי במקום .לקראת החגים מתקיימים טקסי

בחגים ,אכן מתנהלת פעילות ללא הפסקה .הרב דרחי
מספר" :בחג הסוכות אנחנו נמצאים במקום בכל
יום מהבוקר ועד שעות הערב ,מזכים יהודים בברכה
על הלולב .בחנוכה עורכים הדלקת חנוכיה מרכזית
בכיכר הכניסה ,בקניון ,ובמקומות נוספים .גם בפורים
מתמקמים בכיכר הכניסה עם מצוות החג ,ותוך שעה
קלה מחלקים מאות משלוחי מנות .לפני שנתיים בחג

עצה והדרכה
במה שכתב על דבר עצבות  -כבר מלתו אמורה בתניא
קדישא אשר מקור העצבות בלתי טהור .ומה לו ולענין
זה?! ואתפלא מנין לאנשי שלומנו זמן פנוי לענינים כאלו?
האומנם אין רואים ומרגישים שהזמן עתה יקר מכל יקר ,וכל
רגע ענין הוא שצריך לנצלו לתכליתו .וכמה מהם מבזבזים
זמנם על ענינים שאפילו בשם "מה בכך" אין לכנותם!
(תרגום מאגרות קודש כרך כב עמוד קמה)

החלש יאמר גיבור אני
בזמננו זה ,לאחרי זמן השמדות רחמנא ליצלן ולא עלינו,
ובדור דעקבתא דמשיחא ,אשר כפתגם כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר ,הנה זה  -מלך המשיח  -עומד אחר כתלנו
פצה

למה נפלה המזוזה
"אחד מבעלי החנויות בקניון התקרב עם הזמן יותר
ויותר עד שהחל לסגור את חנותו בשבתות .כיום הוא
גם קורא מידי יום את פרק התהלים של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ואף מתפלל בנוסח 'תהלת ה'' החב"די.
באופן מפתיע דווקא בתקופה זו בה עסקים רבים
צמצמו את פעילותם או סגרו לגמרי ,התרחבו עסקיו
והוא פתח חנות נוספת .זמן לא רב לאחר שקבענו
מזוזה בחנות החדשה ,נפלה המזוזה .קבענו אותה פעם
שניה ושלישית ובכל פעם היא נפלה" ,מנסים לאותת
לנו משהו" ,אמרתי .כתבנו לרבי שליט"א מלך המשיח,
שענה לנו באמצעות האגרות קודש כי שמח לשמוע
על השיעור החדש בחסידות .בו במקום קבענו שיעור
משותף ,ומאותו רגע המזוזה עומדת על מקומה".
הפעילות חדורה במשיח באופן בולט ,באמצעות הכרזת
'יחי אדוננו' ,דגלי משיח ועוד ,אך הרב דרחי מסביר
מדוע בחר גם לכנות זאת בשם 'בית משיח' דווקא:
"זה מעורר אנשים לשאול ,ויוצר הזדמנות להסביר על
בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח".

.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מהיכן יש זמן לעצבות?

בצע ה
קודש
מ
ארץ ה
דים ב
סר תק
ח

הפעילות המתמדת והקשר החם שנוצר עם האנשים,
מניבים פירות טובים .כך למשל באחד המפעלים
המשווק פיצוחים ופירות יבשים ,לא הסתפקו בביקורים
השבועיים" .מדוע שלא יהיו לנו תפילין משלנו"? תהו
העובדים ,ויזמו הקמת דוכן תפילין משלהם לטובת
עובדי המפעל .בדוכן נמצאים דרך קבע שתי זוגות
תפילין ,וכיום הרב דרחי נכנס רק 'לומר שלום' .תפילין
הם מניחים לבד.

ואינו מחכה אלא לסיום העבודה המוטלת על דורנו ,שהיא
קלה ,לפי ערך ,מעבודת הדורות שקדמונו ,הרי על כל
אחד ואחת לקיים הנאמר בכתוב החלש יאמר גבור אני.
ובהחלטה בתוקף בזה  -מוציא גם הכחות הנעלמים שלו
לגילוי ,ובמילא יכול לפעול כמה פעמים ככה ,מאשר אם
היה זה בזמן הרגיל ובתנאים רגילים.
(תרגום מאגרות קודש כרך טז עמוד סד)

כבר ערב שבת אחרי חצות
להיות נשמע תמיד באזנינו מוחנו ולבנו קול קריאתו של
כ"ק מו"ח אדמו"ר היוצא מקרב נפשו פנימה :על מה מחכים,
הרי מעכבים את הגאולה ,כבר ערב שבת לאחר חצות!

כל מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מסודרים ע"פ סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה
בעשרים ושישה כרכים בהדפסה חדשה עם תיקונים והוספות

 > mamarim.comי"ג  -כ' כסלו תשפ"א
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
נא לשמור על קדושת הגליון

המכון להפצת תורתו של משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך ג עמוד דש)

במחיר שאסור
לפרסם!
מ
שלוח חינם וישיר עד פתח הבית
הספרים ישלחו לבית
הלקוח בימים הסמוכים
לה' טבת ה'תשפ"א
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