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ביום הרביעי לבריאת העולם נתלו המאורות והשמש, הירח 
העולם  את  להאיר  תפקידם,  את  לבצע  והחלו  והכוכבים 

ולהפיח בו חיים, בכח השפעת הבורא הבאה דרכם.

את  נציין  רביעי,  ביום  השבוע, 
שני  המאורות",  "נתלו  בו  היום 
את  שהאירו  הגדולים,  המאורות 
שמי היהדות. הראשון הוא מורינו 
מי  טוב,  שם  הבעל  ישראל  רבי 
תנ"ח  בשנת  זה,  ביום  שנולד 
)נחת(, וביום זה, אף התגלה אורו 
שלושים  כאשר  בעולם,  הגדול 
נענה  יותר,  מאוחר  שנים  ושש 
אחיה  ורבו  מורו  של  להוראתו 
השני  בעולם.  להתגלות  השילוני 
הוא "אדמו"ר הזקן", רבי שניאור 
ערוך,  והשלחן  התניא  בעל  זלמן, 
חב"ד,  חסידות  את  שייסד  מי 

שנולד ביום זה בשנת תק"ה.

על ענינו של יום זה, ח"י אלול, נאמר כי הוא מכניס חיות 
בעבודה של אלול - אני לדודי ודודי לי.

העבודה הנדרשת
חודש אלול, הינו חודש מיוחד במינו, אשר העבודה הנדרשת 
בו, רמוזה בראשי התיבות של האותיות א ל ו ל, אותם מגלה 
הרבי שליט"א מלך המשיח, ומורה לפרסמם: הראשון שבהם 
באופן  להיות  מהאדם  הנדרשת  התפילה  לעבודת  מתייחס 
בשיר  המופיעה  אני,  כשהמילה  לי",  ודודי  לדודי  "אני  של 
השירים רומזת לאהובי - הקדוש ברוך הוא. עבודת לימוד 
התורה הנדרשת מכל אחד, נרמזת בראשי התיבות "אנה לידו 
לך", פסוק המדבר על בריחת הרוצח בשגגה לעיר  ושמתי 
כל  על  ומגנים  הקולטים  התורה,  דברי  על  ורומז  המקלט, 
אחד, גם על מי ששגג בעבירות. נושא גמילות החסדים נלקח 
במגילת  המופיע  מהפסוק 
ומתנות  לרעהו  "איש  אסתר 
לנו  ומזכיר  לאביונים", 
מכל  הנדרשת  הצדקה  את 

אחד, להרבות בה במיוחד בימים אלו. שלשת עמודים אלו 
שעליהם העולם עומד, הם הקוים בהם צריכים אנו להתחזק 
אלול, בהם שמים את הדגש על  חודש  בימי  מיוחד  באופן 
עבודת התשובה, הנרמזת בפסוק 
"את לבבך ואת לבב", חלק מתוך 
אלוקיך  ה'  "ומל  נאמר  בו  פסוק 
את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה 
הערלה  הסרת  אלוקיך..."  ה'  את 
הלב,  על  המכסה  והקליפה 

הנעשית בכח התשובה.

כאמור, בדורנו מתגלה כח החיות 
שבאלול על ידי תורת החסידות, 
חיים  רוח  מפיחה  שהתגלותה 
את  ומציבה  ה',  עבודת  בכל 
שמחה  של  הגבוה  ברף  האדם 
פנימי מתוך התקרבות אל  ורגש 
הבורא. בדרך זו ניתן גם למצוא 
על  החמישיים  התיבות  בראשי 
המילה אלול במילים אשירה לה' ויאמרו לאמר, המדבר על 

השירה שתהיה בגאולה. 

מתכוננים לראש השנה
הוא  אלול,  ח"י  ביום  בדיוק  הוא  אף  המתחיל  נוסף  ענין 
ישנם  אליו  שעד  השנה.  ראש  לקראת  האחרונות  ההכנות 
אלו  בימים  השנה.  חודשי  כנגד  המכוונים  ימים,   12 בדיוק 
לכל  האפשרות  ניתנת  השנה,  לראש  ועד  אלול  ח"י  שבין 
יהודי לתקן ולהשלים את כל מה שהחסיר בימי החודשים 
שחלפו. היום הראשון כנגד החודש הראשון - תשרי, היום 

השני כנגד חשון וכן הלאה.

מעשינו  כל  את  להשלים  כדי  זה,  יקר  זמן  ננצל  הבה 
ועבודתינו, להתכונן כראוי לקראת ימי החגים הבאים עלינו 
לטובה, כולל נתינת צרכי החג למי שאין ידו משגת, והעיקר 
לפעול את התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.

התוועדויות ח"י באלול

ביום רביעי הקרוב, יציינו את יום הבהיר ח"י 
באלול, יום הולדתם של "המאורות הגדולים" 
ואדמו"ר  החסידות,  מייסד  טוב,  שם  הבעל 
הזקן, רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד 
ובעל התניא והשלחן ערוך. ביום זה יתקיימו 
דרכם  על  ידברו  בהם  חסידיות  התוועדות 
החלטות  קבלת  לצד  ה',  בעבודת  ושיטתם 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה  לזירוז  טובות 

פרטים בכל מוקדי חב"ד.

בשורת הגאולה בברייל

את  שמלקט  הספר   - הגאולה"  "בשורת 
אודות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בשורות 
מחדש  נדפס  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
בכתב ברייל - עבור בעלי מוגבלות הראיה. 
'בית  ביוזמת  מחדש  ונדפס  הוקלד  הספר 
יהדות  ספרי  המנגיש  נהור'  סגי  חב"ד 
וחסידות ברוח הגאולה גם עבור עוורים ל"ע 

שנבצר מהם לעת עתה ללמוד מתוך הספר.

מפיצים את פסק הדין

יצאה לאור חוברת מהודרת עם פסקי הדין 
של גדולי הרבנים, הקובעים כי הרבי שליט"א 
להשמע  כולנו  ועל  המשיח,  מלך  הוא 
מדבריהם  בחוברת:  הנביא.  מדין  להוראותיו 
מלך  שליט"א  הרבי  על  ישראל  גדולי  של 
להפצה  חוברות  להזמין  ניתן  המשיח. 

בטלפון: 055-9939-770.

שני המאורות הגדולים
יום ח"י באלול יום הולדתם של הבעל שם טוב 

)תמונת ציונו( ואדמו"ר הזקן )ציור משמאל(

 היום שמוסיף 
חיות באלול

יום ח"י באלול המצויין השבוע, הינו יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. ביום זה מקבל כל יהודי 
את הכח כדי לפעול ולהשלים את כל מה שעבר עליו במשך כל ימי השנה ולהתכונן כראוי לראש השנה
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש  הוראת מלך המשיח

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

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

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 כעת:

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
o�ce@sichathageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

בתורה.  פרשיות  שתי  הכנסת  בבית  קוראים  שבת  בכל 
את פרשת השבוע קוראים בתפילת שחרית, ואת תחילת 
הפרשה הבאה בתפילת מנחה. ומכך יוצא שהשבת יקראו 
בבוקר את פרשת "כי תצא", ובתפילת מנחה יקראו את 

הקטע הראשון של פרשת "כי תבוא".

ולכאורה היה מסתבר לומר, שמכיוון ששתי פרשיות אלו 
נקראות בשבת אחת, אזי צריך להיות ביניהן קשר ותוכן 
משותף, אבל כאשר מתבוננים בשמות הפרשיות הרי לא 
רק שאין ביניהם קשר, אלא הם אף מבטאות שני הפכים 

מנוגדים: "כי תצא" ו"כי תבוא".

גם התוכן שלהן מייצג נושא הפוך מחברו: פרשת כי תצא 
פותחת ביציאה למלחמה, ואילו פרשת כי תבוא פותחת 
במצב של מנוחה ושלום - "כי תבוא אל הארץ", כאשר 
על  עומד  המקדש  ובית  בארצו  לבטח  יושב  ישראל  עם 

מכונו.

זאת ועוד: מלבד הפירוש הפשוט, פסוקים אלו מבטאים 
ליציאת  רומז  תצא"  "כי  ה'.  בעבודת  שונים  מצבים  שני 
הנשמה ממקורה הרוחני העליון אל העולם הזה, לקראת 
והמצוות מתוך ההתמודדות  העבודה לקיים את התורה 
עם ניסיונות רבים, ואילו "כי תבוא" רומז על השלב של 
בימות  המצוות  קיום  על  השכר  וקבלת  העבודה  סיום 
שתי  להן  מתחברות  כיצד  השאלה  ונשאלת  המשיח. 

פרשיות אלו באותה שבת?

מלחמה בשלום
פרשיות  בין  קשר  שיש  רק  לא  דבר  של  אלא שלאמיתו 
אלו, אלא שהן אף משלימות זו את זו: פרשת "כי תבוא" 
משמשת כהסבר ופירוש לפרשת "כי תצא למלחמה על 

אויבך", שגם כאשר יוצאים למלחמה, הרי זה מלכתחילה 
מתוך מנוחה ושלום.

מנקודה זו ניתן לבאר שאלה נוספת המתעוררת בלימוד 
תצא  "כי  הפסוק  על  השבוע:  בפרשת  הראשון  הפסוק 
הרשות  "במלחמת  רש"י:  אומר  אויבך"  על  למלחמה 
הכתוב מדבר". ולפי הפירוש האומר שהמלחמה המדוברת 
כאן היא עבודת היהודי בקיום התורה והמצוות, איך ניתן 
לומר שזו "מלחמת הרשות" והלא היהודי מחוייב לשמור 

ולקיים את מצוות התורה?

שכיר או מתנדב?
לעם  המובטח  השכר  על  נוספת  שאלה  מתעוררת  ומזה 
על  כתשלום  שכר  נתינת  המצוות:  קיום  בעבור  ישראל 
עבודה קיימת רק בעבודה של פועל המשכיר את עצמו, 
אין מציאות של שכר  לאדונו  הקנוי  כן בעבד  מה שאין 
אותה  לבצע  מחוייב  שהעבד  כיון  העבודה,  ביצוע  על 
הקדוש  של  עבדים  הם  ישראל  שבני  ומכיוון  מצב,  בכל 
ברוך הוא, לא מובן מדוע הם זכאים לקבל שכר על קיום 

המצוות?

וההסבר לכל זה: הגישה האומרת שעם ישראל הם עבדיו 
של הקב"ה, ושהם מחויבים לקיים את מצוותיו היא נכונה 
והקדוש  ישראל  עם  באמת,  אך  הדברים,  בחיצוניות  רק 
לעולם  וירידתם  ממש,  אחת  מציאות  הם  הוא  ברוך 
הייתה רק לאחר הסכמתם, כי במקורם העליון הם נעלים 
מהעולם הזה שלא בערך. לפי זה מובן שעבודת היהודי 
היא "מלחמת הרשות", כיוון שכל ירידתם למטה הייתה 
שכר  להם  מגיע  גם  זו  ומסיבה  ובהסכמתם,  ברשותם 

לאחר השלמת העבודה.

הזמן לקבל את המשכורת
ישראל  זה, לאחר כל המעשים הטובים של עם  ובדורנו 
תורת  של  המעיינות  הפצת  עם  יחד  הדורות,  במשך 
של  בשלב  כבר  עומדים  בעולם,  פינה  בכל  החסידות 
סיום המלחמה והעבודה, שלכן כל העבודה כיום נעשית 
דווקא מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב, וכעת 
המשיח  בימות  השכר  תשלום  של  בשלב  כבר  נמצאים 

והגאולה האמיתית והשלימה.

)על פי דבר מלכות כי-תצא ה'תנש"א( 

לצאת או לבוא? גם וגם!

אז ימלא שחוק פינו - בהווה

צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים 
לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני 
ועיקר  ועוד  המקדש,  ובית  וגאולה  משיח 
וטוב  שמחה  והתיישבות,  מנוחה  מתוך   –
לבב, כולל גם ע"י עריכת התוועדויות של 
היעוד  לקיום  והכנה  ודוגמא  מעין  שמחה 
"אז )לעתיד לבוא( ימלא שחוק פינו", אשר, 
כבוד-קדושת  הדור,  שנשיא  זה,  בדורנו 
מו"ח אדמו"ר, ששמו השני "יצחק", על-שם 
)"אז"  הצחוק והשמחה, הוא נשיא השמיני 
בגימטריא שמונה( להבעש"ט, נעשה הענין 
ד"ימלא שחוק פינו" )לא בלשון עתיד, "אז", 

אלא( בלשון הוה.

)דבר מלכות ש"פ כי-תצא ה'תנש"א - מוגה(

כי תצא למלחמה על אויבך  )תצא כא, י( 

אויבך"  על  למלחמה  תצא  "כי  מהפרשה  ההוראה  ישנה 
)שקורין אותה תמיד בחודש אלול(, שצריך לעשות העבודה 
דחודש אלול באופן של מלחמה, הן בנוגע לעצמו – להילחם 
ולשנות טבע רגילותו, גם טבע הקדושה, והן בנוגע להעבודה 
בעולם – ללחום ולכבוש חלקים בעולם שעדיין לא חדורים 

לגמרי בקדושה, ולעשותם דירה לו יתברך.

)משיחת שבת פרשת כי תצא תש"נ(

שלח תשלח את האם  )תצא כב, ז( 

מהו "שלח תשלח את האם" אם קיימת מצוה זו אתה ממהר 
)ישעיה  לבוא מלך המשיח שכתוב בו שילוח מנין שנאמר 

לב, כ(: "משלחי רגל השור והחמור".

דבר אחר: אמר ר' תנחומא אם קיימת המצוה הזאת אתה 
שילוח  בו  שכתוב  שיבוא  ז"ל  הנביא  אליהו  את  ממהר 
אליה  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  כג(:  ג,  )מלאכי  שנאמר 
הנביא" והוא יבא וינחם אתכם מנין שנאמר )מלאכי ג, כד( 

"והשיב לב אבות על בנים".

)מדרש רבה(

שלח תשלח את האם  )תצא כב, ז( 

אמר רבי חייא ומה אם צפור שאין לה לא זכות אבות ולא 
בריתות ולא שבועות, בניה מכפרים עליה. בני אברהם יצחק 
שאם  על-אחת-כמה-וכמה  אבות,  זכות  להם  שיש  ויעקב, 

סרח אחד מהם שהוא מכפר עליהם לעתיד לבא.

)מדרש רבה(

שאלה נוספת המתעוררת: 
כיון שהעבד מחוייב לבצע 

אותה בכל מצב, ומכיוון 
שבני ישראל הם עבדים של 
הקדוש ברוך הוא, לא מובן 

מדוע הם זכאים לקבל שכר 
על קיום המצוות?

זמני
השבת

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

18:57   18:35   18:24  18:33  18:17   הדלקת נרות  

19:54   19:31   19:31  19:31   19:29   יציאת השבת  

הפטרה: רני עקרה לא ילדה - כי פארך )ישעיהו נד, א - נה, ה(. פרקי אבות: פרקים א-ב



  י"ג-י"ט אלולמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

זה יפיל פחד על האויבפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות נזירות. פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הלכות ערכין וחרמין.. פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

פרק ח. ספר זרעים.. הלכות כלאים.. פרק א-ב.
פרק ג-ה.

הל׳ מכירה. פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.

פרק ט.
פרק י.

פרק יא.

פרק יב.

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

צדקה גשמית ורוחנית
ב"ה, ח"י אלול, השי"ת

ברוקלין,
אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,

די בכל אתר ואתר,
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדינו על סף השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל בני ובנות ישראל 
ועושה חשבון  ואחת מאתנו מתעורר  כל אחד  הנה  ולברכה,  לטובה 
ואשר  הוא  עשה  אשר  את  העברה,  שנה  במשך  אותו  הקורות  מכל 
נעשה אתו, מחליט להיטיב דרכיו ופונה בתפלה אל אבינו שבשמים, 
טובה  לשנה  להם,  כל אשר  ואת  אותה  אותו  ויחתמנו,  יכתבנו  אשר 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ואמרו רבותינו ז"ל אשר על ידי נתינת צדקה לעני – התפלה פועלת 
וממשכת חיים טובים גאולה וישועה, פרנסה וכלכלה.

ונפש  גוף  ואפילו מלאכי עליון, בעל  כל הנבראים  והנה האדם, כמו 
הוא, וכמו שיש עני בגוף וצרכי הגוף, כך יש עני בנפש וצרכי הנפש, 
לכן גם בצדקה – ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח וכמרז"ל )תדב"א 
רבה פכ"ז( כי תראה ערום וכסיתו כיצד אלא אם ראית אדם שאין בו 
דברי תורה הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפלה ולמדהו כו' 

וזרזהו במצות.

טובה  וחתימה  לכתיבה  היא  מאתנו  ואחת  אחד  כל  שבקשת  וכמו 
בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאתנו להשתדל בצדקה 

הגשמיית וצדקה הרוחניית גם יחד, ובפרט בימי אלול ותשרי.

ובבואנו בימים האלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי' 
בידי כל אחד ואחת מאתנו כולנו – חשבון גדול, גדול לפי מאודו שלו, 
של צדקה שעשה להושיע את העני בגשם, ושל צדקה שעשה להושיע 

את העני ברוח.

וכמו שבצדקה בגשם גם עני בגשם מחוייב בה, כי אין לך עני שאינו 
יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו,

כך בצדקה ברוח שגם העני ברוח מחוייב בה, כי אין לך איש ואשה 
ליראת  לקרבם  ישראל  ובנות  בני  על  להשפיע  יכול  שאינו  בישראל 

שמים תורה ומצות,

– בעלי  והעשירים ברוח  גמלא שיחנא, אשר העשירים בגשם  ולפום 
תורה יושבי אהל ובני הישיבות – צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם 
ומידיעותיהם להצלת, רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם 

שיחיו.

ואחת מאתנו בתוך  ויחתום את כל אחד  יכתוב  ואבינו אב הרחמים 
בגשמיות  והנגלה,  הנראה  בטוב  ומתוקה,  טובה  לשנה  ישראל  כלל 
האמיתית  הגאולה  את  ממש,  בימינו  במהרה  לנו,  ויביא  וברוחניות, 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, אמן.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן
חתנא דבי נשיאה כבוד קדושת אדוננו
מורנו ורבנו )מליובאוויטש( זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע הכ"מ

בגשמיות וברוחניות: להעיר 
מהגמי"י הל' תשובה פ"ג ה"ג. 

לקו"ת דברים נו, א.
על ידי נתינת צדקה: ב"ב יו"ד, 

א. נתבאר בארוכה באגה"ק, 
בהקדמה לסידור ועוד.

והנה האדם וכו': בארוכה בהמשך 
ר"ה השי"ת.

מלאכי עליון: אפילו דאצילות 

)אגה"ק ס"ך(. ראה ע"ח ש"נ פ"ח. 
וראה ג"כ פרדס שער כד פי"א 

פט"ו. וכמש"כ הרמב"ן – )הובא 
בתו"א ד, ב. לקו"ת ]ברכה[ צח, 

א(. ומש"כ הרמב"ם בהל' יסוה"ת 
פ"ב ה"ג )הובא ברמב"ן סוף שער 

הגמול( ובמו"נ ח"א פמ"ט, עכצ"ל 
ששולל גוף גשמי. וראה מורה 

נבוכים ח"ב פ"ו ובפרדס שער ו' 
פ"ו. ועדיין צ"ע.

חשבון גדול: ב"ב ט, ב. ראה 
אגה"ק ס"ג.

וכמו שבצדקה: שו"ע יו"ד 
סרמ"ח. וש"נ.

לפום גמלא: דוקא. וראה גודל 
העונש ע"ז כתובות סו, ב. ושם.

אב הרחמים: ראה לקו"ת ד"ה שיר 
המעלות ממעמקים רפ"ב. ביאור 

ע"פ שחורה רפ"ו.

  מאת הרבי שליט"א מלך המשיחאגרות מלך   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

לקבל את החיים במתנה

ובשעה שיצאו בתוקף ברור, שאנו לא פוחדים מאף אחד - איננו פוחדים לא 
מה"רכב" ולא מה"סוסים" כיון ש"אנחנו בשם ה' אלוקינו" )ומכיון שמחניך 
קדוש אז "ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך"( - הנה בשעה שהשונא רואה 

זאת, אזי - "ונפל פחד היהודים עליהם".
)ע"פ שיחת שבת-פרשת בראשית תשכ"ט - בלתי מוגה(

בעשייה  כרגיל  להימשך  יכול  היה  הכל 
אותה  אילולי  אליהו,  הרב  של  האינטנסיבית 

הוראה מ'גבוה' שהתבררה כמצילת חיים. 

חביב,  אליהו  הרב  קיבל  אחד  בהיר  ביום 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  שליח 
ברורה  הוראה  שבאתיופיה  באדיס  המשיח 
הקודש:  באגרות  שהכניס  למכתב  במענה 
עליך להיבדק בבדיקת רנטגן בהקדם. "אקווה 
כאשר  רנטגן(  )-בדיקת  העקס-ריי  שעשו 
מה  לדעת  ואתעניין  אצלי,  בהיותו  דיברנו 
הראה הנ"ל" )אגרות קודש כרך ד עמוד תנח(.

ביום  כן,  לפני  ששבועיים  נזכר  חביב  הרב 
האחרון של ביקורו בארץ ישראל, ביקר אצל 
רופאה והזכיר את בעיית לחץ הדם ממנה הוא 
סובל כבר מספר שנים והיא המליצה לו לערוך 
כבר  למחרת  בכליות.  אולטרסאונד  בדיקת 
באתיופיה,  שליחותו  למקום  חביב  הרב  חזר 
כשהוא עמוס בעבודה מבוקר ועד ערב סביב 
ענייני הבית חב"ד. הוראת הרופאה לערוך את 
הבדיקה פרחה לגמרי מזכרונו. אם לא הוראת 
הרבי שליט"א מלך המשיח שהורה לו לפתע 
ללכת להיבדק – לא היה עושה את הבדיקה...

לבדיקת  תור  לו  נקבע  קצר  זמן  תוך 
ממשפחת  )שהינה   CT ובדיקת  אולטרסאונד 
שיטות הדימות והרנטגן( באחד מבתי הרפואה 
באתיופיה. מיד בצילום הראשון עלה הרופא 
הרב  של  כליותיו  בתוך  מחריד:  ממצא  על 
חביב נמצא גידול ענק בקוטר של 11 ס"מ! בני 
המשפחה נחרדו מהתגלית המרעישה. ד"ר טל 
ניר שאיתו הם התייעצו פסק בזריזות: תחזור 

מיד לארץ ותכנס לניתוח!

מצד  מעורבים.  ברגשות  עליו  עברה  השבת 
אך  המסוכן,  הגידול  את  שגילה  שמחה  אחד 
מצד שני חרדה וחשש מפני העתיד... במוצאי 
הרב  כתב  ארצה,  חזרה  טיסתו  לפני  שבת, 
חביב שוב לרבי שליט"א מלך המשיח, לבקש 

ברכה להצלחת הנסיעה והטיפול הרפואי.

המענה שקיבל באמצעות האגרות קודש )כרך 
טז עמוד מב( הכיל התייחסות ברורה לרפואה 
טוב  מבשר  מכתבו,  קיבלתי  "בנועם  שלימה: 
שילך  רצון  ויהי   .  . בריאותו  מצב  מהטבת 
לאיתנו  ויחזור  יותר  עוד  וטוב  הלוך  מצבו 
כפשוטו". הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס 
במכתב אל הטיפול הרפואי כאילו כבר הושלם 
בהצלחה ומצב הבריאות כבר הולך ומשתפר!

ברב  ותקווה  עידוד  נסכו  הקדושות  המילים 
ארוכים  ימים  ובמשך  לארץ  נסע  הוא  חביב. 
את  בו  לערוך  מומחה  רפואה  בית  חיפש 
הניתוח, אך בכל בית רפואה שפנה השיבו לו 
שכעת חלק מהרופאים נמצאים בחופשה ואי 

אפשר לקיים אצלם את הניתוח. 

לאחר שבועיים מהגעתו ארצה, ראה בביקור 
שהודפסו  תניא  ספרי  של  כמות  חבר  אצל 
חביב  הרב  ברחובות.  'קפלן'  הרפואי  במרכז 
ראה בכך סימן משמיים ופנה למרכז הרפואי 

'קפלן' שאכן יכלו לקבלו מיד לניתוח.

אב  מנחם  כ"ה  שבועיים,  לפני  שני  ביום 
הגורלי.  הניתוח  נערך   ,)22/8/22( ה'תשפ"ב 
אלפי יהודים בארץ ובעולם התפללו לרפואתו 
והוסיפו  אסתר  בן  שם-טוב  אליהו  הרב  של 
הניתוח  השם,  ברוך  לזכותו.  טובים  במעשים 
לאחר  אז,  רק  מרובה.  בהצלחה  הסתיים 
שהסתיים הניתוח, הסביר המנתח לרב חביב 
ולפי  מגופו,  שהוצא  הגידול  קוטר  שלפי 
ספירת הערכים שתיעדו הבדיקות הוא חי בנס 
אמר  זה'  את  שרדת  איך  יודע  'לא  כפשוטו. 

בהשתאות. 

נוספת במכתב  נזכר הרב חביב בפסקה  כעת 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  המדובר 
כי  נכתב  שם  לארץ,  הטיסה  ערב  שקיבל 
לפעמים יש מצב שכבר נגזר על האדם גזירה 
של היפך החיים )השם ישמור( וברגע האחרון 

מתבטלת הגזירה...

לאחר ימים בודדים של התאוששות, השתחרר 
הרב חביב מבית הרפואה כשהוא בריא ומהלך 
לרבי  ההתקשרות  האדם.  כאחד  רגליו  על 
שליט"א מלך המשיח, מצילה חיים. ממש.   

•    לז"נ רחמים בן שלמה, נלב"ע ד' אלול. והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם, תיכף ומיד ממש    •

הרב חביב בעת שיחרורו, עם הרופא המנתח

תוך זמן קצר נקבע 
לו תור. מיד בצילום 

הראשון עלה הרופא 
על ממצא מחריד: 

בתוך כליותיו של הרב 
חביב נמצא גידול ענק 

בקוטר של 11 ס"מ! 
בני המשפחה נחרדו 
מהתגלית המרעישה



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

ט"ו אלול החל בימים אלו, הוא יום ייסוד ישיבת 'תומכי 
תמימים', ישיבת האם החב"דית, אשר כל ישיבות חב"ד 
ברחבי העולם הן למעשה סניפיה. מי שייסד את הישיבה 
הוא רבי שלום דוב בער שניאורסון – אדמו"ר הרש"ב – 
הרבי החמישי של חסידות חב"ד. הוא התבטא ואמר כי 
שם הישיבה יהיה 'תומכי תמימים' והתלמידים הלומדים 
נוסף  כינוי  'תמימים'.  ייקראו  ברוחה  ומתחנכים  בה 
לתלמידי הישיבה הוא 'חיילי בית דוד', לפי שהם, כחיילי 
עניני  מכל  לחלוטין  מתנתקים  בשעתו,  המלך  דוד  בית 
העולם, ועליהם הוטל ללחום נגד אלו "אשר חרפו אויביך 
המתנגדים  כלומר  משיחך",  עקבות  חרפו  אשר  השם, 

לבורא עולם והלוחמים באמונה בביאת המשיח.

לימוד חסידות
חידושה של הישיבה מתבטא בכך שלימוד תורת החסידות 
הוא חלק מסדרי הלימוד בה. היה זה דבר ייחודי באותם 
בלימוד חלק  הישיבות  אז עסקו תלמידי  עד  ימים, שכן 

הנגלה שבתורה בכלל, ובפרט בלימוד גמרא – תלמוד.

נגלה  לשניים:  מתחלקים  תמימים  תומכי  ישיבת  סדרי 
וכשני  חסידות  לומדים  היום  מסדר  כשליש  וחסידות. 
שליש נגלה. בישיבת 'תומכי תמימים' הראשונה בעיירה 
ליובאוויטש למדו כארבע שעות חסידות וכשמונה שעות 
תמימים  תומכי  ישיבות  גלגולי  עם  השנים  במשך  נגלה. 
ברחבי העולם וחלישות הגוף בדור האחרון, הסדר נקבע 

שלומדים שלוש שעות חסידות וכשש-שבע שעות נגלה.

שהחלו  החדשות  והרוחות  הזמן  גלי  בפני  לעמוד  כדי 
יסד  והציונות,  השכלה  תנועת  רוסיה,  ברחבי  לנשוב 
שממנה  גדולה,  ישיבה  תרנ"ז  בשנת  הרש"ב  אדמו"ר 
בעיירות  תמימים"  "תומכי  הישיבות  רשת  הסתעפה 
נוסדה  זה מבטא את הרעיון העיקרי שלמה  האזור. שם 
הישיבה: לא רק ללמד ולא רק לחנך, אלא גם לזקק ולזכך 

את המידות, לחזק את הרצון, לרומם את הנפש; במלה 
ללא  ופיזור,  קרע  ללא  שיהיה שלם,  אופי  לעצב   - אחת 
פילוג ופיצול, שיהיה 'תמים' )במשמעות: שלם ללא פגם(.

כאן מתחנך דור
ליובאוויטש  חב"ד  של  תמימים"  "תומכי  ישיבות 
סוג  מהוות  הן  אחרות.  מישיבות  נוסף  בשוני  מצטיינות 
בפני עצמו, הן יותר מישיבות במובן הרגיל, כי מטרתן של 

ישיבות אחרות היא ללמד, ולכל היותר - לחנך, ו"תומכי 
תמימים" הרחיקו ללכת הרבה יותר מזה. כאן נבנה מבצר, 
להגנה וללחימה, כאן מתחנך דור של לוחמים, של גיבורי 
וכוננות  ומעצורים  רוח, חדורים בהתמסרות בלי מצרים 
לא  להיות  צריכים  היו  אלה  ישיבות  תלמידי  להקרבה. 
רק מלומדים בתורה, מחונכים באמונה, אלא גם דרוכים 
סכנות  מפני  להתגוננות  ואמונה,  תורה  למען  למלחמה 
הסכנות  מפני  יותר  ועוד  היווסדן,  בשעת  אז,  שרחפו 

הבאות, שאדמו"רי חב"ד חזו מראש.

תמימים".  "תומכי  את  המייחד  היחידי  הדבר  זה  ואין 
חסידות  ולומדות.  חסידות  בין  המחיצה  את  הפילו  הם 
ולומדות, לפי חסידות חב"ד, הן רק שני צדדים של מטבע 
מיוחדת  מזיגה  נוצרה  בחב"ד  הבורא.  עבודת  של  אחת, 
של שתיהן. חב"ד הכניסה חסידות ללומדות - לימוד לא 
לחסידות;  ולומדות   - ברגש  גם  אלא  ודעת  בהשכל  רק 
חסידות אינה, לפיהם, רק שיטה, עבודה, אורה חיים, אלא 

גם לימוד בהתעמקות והגיון, בהתמדה ושקידה.

לקבל את המלכות
כיום פועלים מאות סניפים של ישיבות "תומכי תמימים" 
נגלה  תמימים  אלפי  לומדים  בהם  העולם,  רחבי  בכל 
וחסידות, ועניני גאולה ומשיח כפי שהם מופיעים בתורה.

בימינו, מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח, כבר הסתיימה 
מוכן  כולו  העולם  שכן  דוד',  בית  'חיילי  של  מלחמתם 
לביאת המשיח, וההתנגדות לאמונה זו כבר אינה קיימת 
המשיח  תפקיד  בקיום  רק  לא  להכיר  יש  כעת  כבעבר. 
הנושאת  המסוימת  באישיות  גם  אלא  כללי  באופן 
זה, כלומר ברבי שליט"א מלך המשיח  וממלאת תפקיד 
האמיתית  לגאולה  ולזכות  מלכותו,  את  לקבל   – עצמו 

והשלמה תיכף ומיד ממש.  

הקפדה על מנהגים בתפילה
)=שליח  שש"ץ  המנהג  אודות  כותבים  בו  למכתבם,  במענה 

ציבור( מתפלל מנחה ומעריב בטלית.

גם  דורות,  מדורי  הנוהגים  ליובאוויטש,  מנהגי  כידוע  א( 
בראש השנה למעריב או למנחה, ועל אחת כמה וכמה שבת 
טלית,  ללא  הש"ץ  תפילת  תהיה  ומעריב,  למנחה  טוב  ויום 
כמבואר הטעמים בזה בספרים הקדושים, ואחרים מתבטאים 
כנסיות,  בתי  שישנם  גם  ידוע   - בזה.  חריפים  בביטויים  גם 
בין  במנהגים  שונים  הבדלים  שישנם  וכשם  אחרת,  הנוהגים 
נוסח  וחסידי חב"ד  ובין חסידים בכלל  ועולמות'שע,  חסידים 

אר"י בנוסח תפלה ובמנהגי תפלה אחרים וכו'.

אנשי  אר"י  "נוסח  שלהם  הכנסת  בית  שם  פי  על  ב( 

מנהגי  פי  על  תמיד  כאן  שנהגו  מוכח  ליובאוויטש", 
ליובאוויטש ואר"י - נוסף כאן עוד ענין של הוראת חז"ל אל 

תשנו מנהג אבותיכם.

ג( מובן מאליו, שמחלוקת ח"ו אסור שתהי' בכלל בין יהודים, 
ועאכו"כ לא במקום קדוש, גם כשמדובר אודות החזקת מנהג 
הנני  אבל  רבים,  דורות  כבר  כך  שנוהגים  אף  לעיל,  כאמור 
תפילת  לאי  היסוד  את  למתפללים  יבארו  שכאשר  מקווה 
מהרביים  הדבר  נמסר  שכך  ומעריב,  למנחה  בטלית  הש"ץ 

מדור לדור, הנני מאמין שאיש לא ירצה ללכת נגד המסורה.

שלהם  הכנסת  שבית  בזה  וגם  טובות,  לבשורות  בברכה   ...
תורה  לימוד  לשיעורי  בנוגע  הן  לתפלה,  בנוגע  הן  משגשג 

ומעשה הצדקה.

)אגרות קודש חלק טז עמ' צז - תרגום(

הישיבה שמגדלת את הלוחמים המביאים את הגאולה

תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בלימודם

חסידות ולומדות, הן רק שני 
צדדים של מטבע אחת, של 

עבודת הבורא. בחב"ד נוצרה 
מזיגה מיוחדת של שתיהן. 

חב"ד הכניסה חסידות 
ללומדות - לימוד לא רק 

בהשכל ודעת אלא גם ברגש 
- ולומדות לחסידות


