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 119שנה להולדת
הרבי שליט"א
מלך המשיח

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

לא לשכוח את הנשיא
החל מראש חודש ועד י"ב בניסן נוהגים לומר בכל
יום (לאחר תפילת שחרית) את "פרשת הנשיא" ,זכר
לקרבנות שהקריבו נשיאי השבטים ,כל אחד ביומו,
לכבוד חנוכת המזבח והקמת המשכן.

ומכיוון שהיה זה אירוע כל כך חשוב ומכונן ,לכן
השתתפו בו כל השבטים (ולא רק שבט לוי) ,ולכן דווקא
הנשיאים הקריבו את הקרבנות ,כי הנשיא כולל בתוכו
את כל השבט" ,הנשיא הוא הכל".

אבל צריך להבין :אמנם כל פרט ומאורע בתורה הוא
נצחי ויש לו השפעה מתמשכת עד עצם היום הזה ,אך
סוף סוף לא לכל מאורע נקבע מנהג מיוחד לציון וזכרון
תמידי ,ומה מייחד אם כן את קרבנות הנשיאים שאותם
אנו מזכירים עד היום בכל שנה ושנה? ובפרט שמאורע
זה מתייחס רק להקרבת הקרבנות שהיתה לכבוד הקמת
המשכן ,ומאז הרי כבר נבנו בתי המקדש בירושלים.

ולמרות שהיה זה אירוע חד פעמי לפני אלפי שנה
במקום ומצב ספציפיים ,היה זה אירוע שהמשיך
וממשיך להשפיע עד עצם היום הזה לכל יהודי ויהודי,
כפי שאומר כל יהודי בנוסח ה"יהי רצון"" :יָ ִאירּו
נָ א ָע ַלי ָּכל ָ . .האֹורֹות ַה ְּקדֹוׁשֹות ְ . .ל ָה ִבין ְּול ַה ְש ִּׂכיל
עֹולם
תֹור ֶתָך ְּוביִ ְר ָא ֶתָך ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֵ . .מ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ְּב ָ
ָא ֵמן" .חנוכת המזבח היא גם מלשון 'חינוך' ,וממש כפי
שבחינוך הילד משרישים בו את כל היסודות החיוניים
לו למשך כל ימי חייו ,כך חנוכת המזבח הייתה מאורע
כללי והיסטורי שהשפעותיו נמשכות לבני ישראל לעד.

נשיאי ישראל הם נצחיים
והשפעתם נצחית אף היא,
ויתירה מזו – נצחיותם
חודרת ופועלת אפילו על
החפצים הגשמיים שלהם
שעומדים בקדושתם תמיד

הניצוצות שמכל השבטים
שאלה נוספת :לאחר אמירת פרשת הנשיא ,אומרים
נוסח מיוחד של "יהי רצון" בו מבקשים ומתפללים שכל
האורות וההשפעות הכלולות בשבט שקראנו באותו יום
יאירו וישפיעו עלינו מעתה ועד עולם.
ויש להבין ,הרי כל יהודי הוא נצר רק לשבט אחד,
ויוצא שמתוך שנים עשר הפעמים כל אחד מתפלל אחת
עשרה פעמים תפילה שבכלל לא שייכת אליו?!
אלא מוכרחים לומר שמכך שתיקנו בנוסח התפילה
שכל יהודי (אפילו כהן או לוי) יאמר את פרשת כל
הנשיאים מובן שאכן לכל יהודי יש קשר עם כל שנים
עשר השבטים והוא כלול מכולם ,ולכן הוא אומר את
פרשת הנשיא בכל הימים ועל ידי כך הוא מקבל את כל
ההשפעות ,האורות וניצוצות הקדושה מכל השבטים.
באמירת הנשיאים מקבל כל אחד השפעה אדירה
הממשיכה את כל הכוחות מכל שנים עשר השבטים.

קרבנות לדורות
כעת ניתן להסביר למה דווקא על קרבנות הנשיאים
תיקנו מנהג קבוע לדורות ,לזכור ולהנציח בכל שנה
ושנה:
חנוכת המזבח הייתה היסוד והבסיס של השראת
השכינה בעולם ,אז הוקם משכן קבוע לה' בעולם הנחות
והגשמי ,כפי שהמשיך להיות אחר כך בבתי המקדש
(וגם בבית המקדש הפנימי שבליבו של כל יהודי).

ניצוצות של גאולה
ואם מנחה על המחבת קרבנך

בפרשת הנשיאים מודגשת הנצחיות של נשיאי ישראל
והשפעתם התמידית שלא נפסקת ,ומכל זה עולה
ההוראה לכל אחד ואחד כמה נחוץ וחשוב להתקשר
לנשיאי ישראל .נשיאי ישראל הם נצחיים והשפעתם
נצחית אף היא ,ויתירה מזו – נצחיותם חודרת ופועלת
אפילו על החפצים הגשמיים שלהם שעומדים בקדושתם
תמיד ללא שינוי.
ועל ידי ההתקשרות עם נשיא הדור זוכה כל אחד לקבל
מה"נצחיות" של הנשיא ,ועל ידי זה באים להתקשרות
האמיתית בין הקב"ה ובני ישראל כפי שיהיה בבית
המקדש השלישי הקודש הקודשים – בגאולה האמיתית
והשלימה.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק לב עמוד )19

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(ויקרא ב ,ה)

לעתיד לבא נביא מנחה ודורון לה' ,על העלייה הגדולה
שתהיה אצל השכינה הקדושה ,ואז יהיה המחב"ת  -ראשי
תיבות מזבח חדש בציון תכין ,שיבנה אז הבית המקדש
במהרה בימינו.
(קול יעקב)

ואם נפש אחת תחטא בשגגה

נשיאי נצח

נדרשת התנהגות ניסית

ואם נפש אחת תחטא בשגגה
מעם הארץ (ויקרא ד ,כז)
כאשר האדם שומע אמנם כי 'אחכה לו בכל יום שיבוא',
אבל אין זה פועל עליו שיהיה מודע לחומרת הדבר ,שאכן
הנה הנה הולכים להביא קרבן חטאת  -מכיוון שהדבר אינו
נקלט אצלו ,הוא אינו חדור בכך בצורה וודאית ומוחלטת
 -אז אינו חייב בקרבן.

באם יזדמן לאדם בשוגג איזה חטא שחייב עליו קרבן,
ירשום אותו בפנקסו להיות לו לזיכרון ,אולי יזכה לבניין
בית המקדש ואז יביא הקרבן .וכן מצינו ברבי ישמעאל בן
אלישע שקרא והטה וכתב בפנקסו אני ישמעאל קראתי
והטיתי ולכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה.

רק אצל כאלו שאכן היו בדרגה כזו ש'ראו' את ביאת
המשיח באופן ודאי ,וכמו שמסופר על הרב הקדוש הרב
מנחם מענדל מהורודוק שהיה פותח את החלון ו'רואה',
מריח את האוויר ,אם משיח הגיע כבר; וכך היה אצל רבי
ישמעאל ,שאצלו נתפס בניין המקדש בהכרה בת תוקף
גדול ביותר ,במצב כזה הדבר חייב אותו שכאשר הוא
ייבנה עליו להביא חטאת שמנה.

(של"ה מסכת יומא)

(שיחת ו' תשרי תשמ"א)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

(ויקרא ד ,כז)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

17:14
18:27

17:29
18:29

17:20
18:29

17:32
18:30

17:49
18:49

הפטרה :עם זו יצרתי  -ובישראל יתפאר (ישעיה מג ,כא  -מד ,כג)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" ,על-פי
ביאורו ותורתו של אדמו"ר הזקן" :מכם
קרבן לה'" — הקרבן צריך לבוא "מכם",
מעצמכם — כלומר ,שיהודי נדרש לצאת
מהרגליו וממגבלותיו ולהתמסר לגמרי
לקב"ה .וההתנהגות ה"ניסית" של כל
יהודי ,התנהגות באופן של "נפלאות
אראנו" — שהדבר נראה ונגלה לעיני
כל — תזרז ותחיש עוד יותר את מילוי
היעוד" :כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" ,הקב"ה יקיים את הבטחתו:
"מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו",
ותיכף ומיד ממש ,בגאולה האמיתית
והשלימה ,על-ידי משיח צדקנו.
(ממכתב כללי ,כ"ה אדר ה'תנש"א)

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
או באתרwww.igrot.com :

חסידים
אגרות מלך
שיח

בנצי פרישמן

הבחירה שלנו מתוך
המציאות החדשה
יום י"א ניסן ,יום בו מזלם של עם
ישראל גובר .אסור לנו להתבלבל:
עכשיו רק גאולה אמיתית ושלימה
ביום רביעי ,יחגוג העולם את יום הולדתו המאה ותשע עשרה של
הרבי שליט"א מלך המשיח .לא מדובר רק באירוע פרטי למנהיג
בסדר גודל בלתי נתפס ,אלא ביום בו מגיע לידי שיא ,מזלם וכוחם
של ישראל .יום הולדתו של ראש בני ישראל ,מעניק לכל אחד את
האפשרות לקבל שפע עצום בכל המצטרך ,ובפועל ממש.
מעשיה ידועה מספרת על אותו אחד שהגיע אל הרב להתלונן כי
צפוף לו בביתו ממועט החדרים על ריבוי ילדיו שיחיו .המליץ לו
הרב להכניס עז לביתו .התפלא היהודי אך ציית לדברי הרב ,ואם
קודם לכן היה לו צפוף ,הרי שכעת גברה הצפיפות פי כמה וכמה.
רק לאחר שחלפו מספר ימים בהם כבר לא יכל לסבול את המצב
החדש ,הוא פנה אל הרב בשאלה "מה עכשיו"? "עכשיו" ענה לו הרב
"תוציא את העז מהבית" .לא הבין מיודענו את ההוראה החדשה ,אך
ראה זה פלא ,מייד לאחר הוצאת העז מהבית לפתע גילה עד כמה
מרווח הוא המקום בביתו .ללמדך ,שכשיוצאת הצפיפות הגדולה,
אפשר לחוש מציאות מדומה של רווח.
שלא נהיה כמו אותו יהודי ,ושלא נחשוב חלילה ,כי אם הוציאו לנו
את העז ,הרי שכבר רווח לנו .העולם כולו עבר תקופה של צפיפות
רבה' ,עיזים' לא מעטים הוכנסו לנו בזה אחר זה ,וכעת נראה כי
ב"ה אנו מתחילים לראות את האור בקצה ...דווקא תקופה זו ,של
שיפור ניכר בחיי היום-יום ,צריך להציף רגש של בקשה מעומק הלב
להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
כמו אבותינו במצרים ,שחשו בפעמי הגאולה ,עם הפסקת השיעבוד
כחצי שנה קודם ליציאה ממצרים ,ראו לנגד עיניהם את המצרים
סופגים את עשרת המכות ,אך לא הסתפקו בזאת אלא המשיכו
לדרוש גאולה ויציאה ממצרים .כך גם אנו ,מודים להקב"ה על כל
החסד והטוב שעשה עמנו ,חוזים בשונאינו הסופגים מכות בזה אחד
זה ,וכך זה ימשיך הלאה בעז"ה ,אך לא מסתפקים בזה  -את יום י"א
ניסן ,ננצל לפעולות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח ,קבלת
החלטות טובות בעניני תורה ומצוות והשתתפות בהתוועדויות
לרגל היום הגדול בהן נדרוש את הגאולה האמיתית והשלימה.
כבר היום אנו חוזים בהתממשות יעודי הגאולה ,כאשר העולם
כולו הופך לטוב יותר ,כלי הנשק ותקציבי המלחמות מצטמצמים
והמשאבים מופנים לטוב ,אנו עדים לתופעה הנפלאה של הגעת
המוני יהודים לארץ הקודש כחלק מקיבוץ גלויות שיושלם בגאולה
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.
זה המקום להזכיר את דבריו הברורים של הרבי שליט"א מלך
המשיח בדבר האיסור המוחלט ,על פי ההלכה ,לתמוך במפלגות
המתמודדות ,כאשר כולן תומכות במועמד לראשות הממשלה של
מי שמנהל משא ומתן עם הערבים למסירת חלקי ארץ ישראל ,דבר
המסכן מליוני יהודים .כעת עלינו רק לדרוש ולבקש את התגלותו
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח ,וכדבריו הקדושים" :ועוד
והוא העיקר  -אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח
צדקנו"' .דידן נצח' בפועל ממש ותיכף ומיד ממש.

.

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

ג' פרקים ליום
הל' גזילה ואבידה .פרק י-יב.
פרק יג-טו.
פרק טז-יח.
הל' חובל ומזיק ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ח .הל' רוצח ושמירת נפש .פרק א.
פרק ב-ד.

ו'  -י"ב ניסן
פרק אחד ליום
הל' נערה בתולה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
הל' סוטה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

דרך אגב ,מזל טוב!
"אנו מבקשים מציבור המאזינים לעצור
לרגע ולומר מספר פרקי תהילים לרפואת
הילד מרדכי בן הודיה סמדר ,ילד חמוד
ומתוק שמתמודד כעת עם בעיה רפואית
נדירה וזקוק לרחמי שמיים" ...היה זה שדרן
הרדיו הפופולרי ר' עמי מימון בתוכניתו
הקבועה ברדיו קול ברמה מידי צהרים.
תוך כדי שידור קיבל ר' עמי הודעה מידיד
וותיק שלו ,הרב מרדכי דרעי ,רב בית הכנסת
'היושבת בגנים' בבת ים" .שלום ר' עמי",
כותב הרב בהודעה" ,אני זקוק לעזרתך.
הנכד שלי ,בנה של בתי ,נמצא כעת במצב לא
פשוט .הוא איבד לפתע את כוח הראיה בעין.
פשוט הפסיק לראות .בדיקות שנעשו אצל
גדולי הרופאים מעלים חשש שיש לו גידול
מאחורי העין שיושב על העצב של העין
ומפריע לראייה .בעוד זמן קצר הוא מתחיל
טיפול רפואי מיוחד כדי לנסות להחזיר לו
את הראיה .אנא ,אם תוכל להזכיר אותו כעת
בשידור שיגידו עליו תהילים ויתפללו עליו
שהטיפול הרפואי יצליח! תודה רבה!"...
ר' עמי כאב מאוד לשמוע על הצרה שפקדה
את משפחתו של ידידו .הוא הזכיר את
הילד לרפואה שלימה בשידור חי וביקש
מכל המאזינים להתפלל לרפואתו .עם תום
השידור ,פנה ר' עמי לפינה שקטה וכתב
מכתב לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך
המשיח ,לבקש ברכה עבור הילד ורפואתו.
את מכתבו הוא הכניס באחד מכרכי סדרת
הספרים 'אגרות קודש' ,הכריז 'יחי אדוננו',
ופתח במקום בו הוכנס בהשגחה פרטית
המכתב .בעמוד שנפתח הופיעו שני
מכתבים .במכתב הראשון ,בעמוד השמאלי,
נכתב למסור לאמא שעליה לקבל על עצמה
החלטה טובה להפריש מספר פרוטות
לצדקה לפני הדלקת נרות שבת קודש
לקופת רבי מאיר בעל הנס במכתב השני
הופיע האיחול "מזל טוב להולדת הבן".
ר' עמי הבין ש'רבי מאיר' המופיע במכתב בא
להביע 'אור' ,הקשור למאור העיניים .הוא
התקשר מיד לרב דרעי וביקש ממנו למסור
למשפחה את ההוראה אודות נתינת הצדקה
בהדלקת נרות .את המסר השני ,אודות
המזל טוב להולדת הבן ,לא העביר ר' עמי
למשפחה ,הוא לא חשב שזה קשור אליהם.
כמובן שהאמא קיבלה על עצמה לקיים את
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח .הילד
הוכנס לטיפול הרפואי כששאר בני המשפחה
ממשיכים לומר תהילים להצלחת הטיפול.
יומיים לאחר מכן פגש ר' עמי מימון את אחיו
של הילד החולה" .מה שלום אחיך?" ,שאל

"שר השמחה" השדרן ר' עמי מימון

"אני זקוק לעזרתך.
הנכד שלי ,איבד לפתע
את כוח הראיה בעין.
פשוט הפסיק לראות
יש חשש לגידול"...
ר' עמי בהתעניינות" .ברוך השם!" ,השיב
האח" ,הוא כבר בריא לחלוטין! נתנו לו
זריקה חריפה שממיסה חומרים וברוך השם
הסתבר שזו הייתה בצקת והנפיחות נעלמה
כלא הייתה .תוך שעות בודדות אחי כבר חזר
לראות כאחד האדם!"...
השמחה הייתה עצומה .מלכתחילה הצוות
הרפואי כלל לא היו בטוחים שהטיפול
יצליח ,וגם אם הוא יצליח – כך הם אמרו
– לא ברור כלל תוך כמה זמן תחזור לילד
ראייה תקינה לחלוטין .כעת ,כשתוך מספר
שעות חזר הילד לראייה טובה וחדה ,הודו
גם הצוות הרפואי שזו הצלחה מיוחדת
למעלה מהמשוער!
חלף עוד כשבוע ובשעת צהריים מאוחרת
מקבל שוב ר' עמי מימון טלפון מהרב דרעי:
"ר' עמי ,אני צריך שוב את עזרתך .נולד לי
נכד בשעה טובה ועד לרגע זה לא ידענו
מתי נוכל להכניסו בבריתו של אבי אבינו
עקב מצבו הרפואי .כעת ב"ה הוא שוחרר
מבית הרפואה ואנו צריכים להזדרז לעשות
לו ברית מילה עוד היום .מה המספר של
אחיך המוהל ,שאקרא לו בזריזות לעשות את
הברית?"
"מזל טוב הרב דרעי! לא שמעתי עד עכשיו
על הבשורה הטובה הזו!" ,השיב ר' עמי
בשמחה" .ממי הנכד החדש?"" .מהאמא
של הילד שהיה לו לאחרונה את הבעייה
בעיניים" ,השיב הרב דרעי.
בבת אחת נזכר ר' עמי במכתב השני" .מזל
טוב להולדת הבן!"...
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אין דרך אחרת
שמכיון שזה ענין של פיקוח-נפש  -אין מה לדבר על כל הענינים הצדדיים,
אלא צריכים לדבר על הענין העיקרי .והעיקר הוא לא עצם הדיבור ,אלא
שצריך להיות "דברתי ועשיתי" .לכל-לראש יש להבטיח שלא יוכלו
להסתנן לשם ,שעל-כך אין דרך אחרת אלא ליישב את כל הגבולות.
(מוצאי ש"פ שמיני מבה"ח ניסן תשל"ח)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בית ההוראה מוליך אל הגאולה
חגים ומועדים את סיכום ההלכות הקשורות לחג
המתקרב ,וכן מקיים שיעורי הלכה.

לאורך שנות קיומו של העם היהודי ,תמיד נשמר
מקום של כבוד לרבנים ופוסקי ההלכה .התורה עצמה
מצווה על כך ,ולכל יהודי ברור כי מעגל החיים היהודי
והקהילה כולה חייבים את קיומם במידה רבה לנושא
במשרת הרבנות .הרב הוא מורה ההוראה כיצד יש
לנהוג בפועל ,מדריך את הציבור בפרטי ההלכות
והמנהגים לקראת החגים ובימי השגרה ,וממלא את
תפקידו בעתות עצב וברגעי השמחה.

הפעילות אינה מסתכמת רק במישור ההלכתי אלא גם
בסיוע כללי לתושבים .כך לדוגמה רק בשבועות אלו
בהם חלף פורים ומתכוננים לפסח ,חילקו הרבנים לאלו
הזקוקים לכך שוברי קניה בסך כולל של כעשרת אלפים
ש"ח (!).

מספר פעמים הזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח את
הכוח הגדול השמור בידיהם של הרבנים ,שבאמצעות
פסיקת הלכה יכולים לשנות את המציאות בעולם .הדבר
נכון במיוחד לגבי הגאולה האמיתית והשלימה ,וכאשר
פוסקים הרבנים פסק דין הלכתי שהגיע זמן הגאולה,
יש לכך כוח מיוחד לזרז את ביאתה .בעניין זה יצוין גם
פסק הדין המפורסם של מאות רבנים ,שחתמו כי לרבי
שליט"א מלך המשיח יש דין נביא ולפיכך עלינו לשמוע
לכל אשר מורה לנו ,ובכלל זה שהוא המלך המשיח
ויתגלה מיד ממש.

הרב מנחם הכהן כהן

הרבנים יצאו בקריאת קודש
– אליה הצטרפו רבנים
נוספים – כדי לעורר את
הציבור לקבל את המלכות חדורים במטרה העיקרית
הרבנים משמשים ככתובת גם במקרים שאנשים
של הרבי שליט"א מלך
מחפשים עצה וברכה" .פנה אלי בעל עסק תושב העיר
המשיח .הקריאה פורסמה
ובפיו שאלה" ,מספר הרב כהן" ,הציעו לו להיכנס
בעיתונות המקומית
לעסק גדול וחדש שצפוי להניב רווחים רבים ,אבל הוא

פריסה רחבה
מסגרת כזו של בית הוראה ופסיקת הלכה נוסדה לפני
כחצי שנה בעיר באר שבע ,במטרה לאגד את כל הדרוש
בנושא עבור תושבי העיר והסביבה .בית ההוראה פועל
בשיתוף עם 'מכון הלכה חב"ד' ,והעומדים בראשו הם
הרבנים החשובים הרב מנחם הכהן כהן והרב ליאור
רוזנבוים" .באר שבע גדולה ,והציבור הנעזר בשירותי
בית ההוראה אינו גר בריכוז אחד" ,אומרים הרבנים,
"לכן אנו פועלים במתכונת המתאימה לתנאי המקום.
פרסמנו רשימת מקומות וזמנים ,וכך ניתנת לציבור
אפשרות לפגוש את הרבנים בכמה שכונות ברחבי העיר.
התועלת בכך היא שכל אחד יכול להגיע ולהציג לרב
את שאלתו ,ולקבל מענה הלכתי אישי ומהיר".

נכון לעכשיו ,הרבנים מקבלים שאלות בבית הכנסת 'בית
מנחם' בשכונה ט' ,בית הכנסת 'אהבת שלום' בשכונה ג',
'בית משיח' בשכונה יא ,והמרכז התורני 'באר הגאולה'
הממוקם בשכונה ו' .הפריסה הרחבה שנעשתה לתועלת
הקהילה מוכיחה את עצמה ,הציבור מצביע ברגליים,
ועד כה הספיקו הרבנים להשיב על מאות שאלות.

לעורר את הציבור
מעבר לתשובות הלכתיות ,מפיץ בית ההוראה לקראת

עצה והדרכה

יצטרך להשקיע בכך זמן רב ומאמצים ,שיבואו גם על
חשבון הבית והילדים .הצעתי לו לכתוב על כך לרבי
שליט"א מלך המשיח ,והתשובה שהתקבלה באמצעות
ה'אגרות קודש' עסקה בכך שעבודת ה' צריכה להיות
מתוך שמחה .לאור התשובה הוא החליט שלא להיענות
להצעה ,כדי להמשיך לבצע את עבודתו מתוך שמחה,
רוגע ,ושקט נפשי".
"משמח לראות כי הציבור על כל גווניו שוחר הלכה
ומחפש לדעת עוד ועוד ,כל זאת מתוך הידיעה כי הכול
צריך להיות חדור במטרה המרכזית שהיא לקבל פני
משיח" ,מסכמים הרבנים.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

שמירת שבת מביאה ברכה
במענה למכתבו  . .בו כותב אשר קשיים לו בפרנסה ,ועד
שנאלץ (לדעתו) לעבוד גם בשבתות וחגים (רחמנא ליצלן),
ועם כל זה חסרים לו ולמשפחתו דברים מינימליים.
והנה בוודאי אשר מבין הוא אשר השם יתברך ויתעלה בורא
העולם ומנהיגו ,ומבין גם כן אשר השם יתברך ויתעלה נותן
התורה ,ועל פי זה הרי אי אפשר בשום אופן שהמנהיג את
העולם ינהיגו באופן כזה ,שמי שהוא יהיה נאלץ לעבור
על ציוויו של המנהיג .והוכחה נוספת בזה ,שהרי בעצמו
רואה שחסרים לו דברים מינימליים .אלא שכיון שהאדם
נברא בשלימות ,שיבוא הטוב בבחירתו החופשית ,הרי אין
מכריחים את האדם על זה וסוף סוף יראה הטוב לפניו,
הטוב האמיתי ,לא רק ברוחניות אלא בגשמיות.

נא לשמור על קדושת הגליון

תשומת לב מיוחדת מוענקת לנושא המרכזי ביותר
שאינו יורד מסדר היום – משיח וגאולה .רבני בית
ההוראה יצאו בקריאת קודש – אליה הצטרפו רבנים
נוספים – כדי לעורר את הציבור לקבל את המלכות של
הרבי שליט"א מלך המשיח .הקריאה פורסמה בעיתונות
המקומית ,וגרמה להתעוררות רבה בנושא.

וכיון שרוצים לתת לו שכר מרובה ולפי הצער השכר ,הרי
לפעמים מציגים אותו לפני ניסיון . .
וכשעומדים בניסיון ,לא רק שנותן שכר בעולם הבא אלא
גם בעולם הזה ,ונוכחים לדעת שלא היה בדבר אלא ניסיון
בכדי להרבות השכר בהטבת הפרנסה בבריאות הגוף,
ובעיקר  -בנחת אמיתי מילדיהם שיחיו.
ותקוותי אשר שורותי אלה ,המעטות בכמות ,יספיקו אשר
תיכף יתנהג מתאים לציווי תורתנו ,תורת חיים ,אף שבזמן
הראשון לא יעברו הקשיים ,בטוחני אשר בזמן לא ארוך
יראה אשר בחר בטוב ,ויתוסף בברכות בורא העולם הוא
נותן התורה ,בכל המצטרך לו ולבני ביתו שיחיו.
(אגרות קודש חלק טז עמוד רלט)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

