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מוחשי  להיות  הפך  הסוף",  את  "מריחים  הידוע  המושג 
ביחס של חלקי הציבור כלפי הממשלה,  במיוחד השבוע 
אזהרתו  בכדי.  ולא  הכולל.  ותיפקודה  בראשה  העומד 

הברורה של הרבי שליט"א מלך 
ילחם  בעצמו,  הוא  כי  המשיח 
המדברים  כנגד  אישי  באופן 
להחזרת  ומתן  משא  והמנהלים 
הממשלה  את  מביאה  השטחים, 
לקראת  ענק  בצעדי  הנוכחית 
הכרזתה  עם  תיפקודה,  סיום 
תוכנית  אימוץ  בדבר  המצערת 

המאה המסוכנת.
הימין  אנשי  אלו  היו  תחילה 
בשבוע שעבר שעמדו משתהים, 
ממשלה  שדווקא  זה  כיצד 
את  נכונה  לייצג  האמורה  זו 
ועצירת  העם  של  האינטרסים 
של  המופקרת  התנהלותם 
שופטי בג"ץ, אך בשעת ההצבעה 

בכנסת על הקמת ועדת חקירה להתנהלות השופטים כפי 
שנחשפה לאחרונה, בחרו חברי הממשלה והעומד בראשה 

להעדר מההצבעה.
נשמעו  לגמרי,  שונה  ומזוית  השבוע  בתחילת  לעומתם, 
הקריאות להתפטרותו של ראש הממשלה על רקע המשבר 
הכלילי והפגנות סוערות לא פחות במגזר החרדי בתגובה 

למדיניות הממשלה באכיפת הסגר והקנסות כנגדם.

חיזוק אמיתי בתקופה זו
"חזק  בתורה  חומש  קריאת  בסיום  להכריז  ישראל  מנהג 
הכנסת  בבתי  השבת  גם  שתשמע  קריאה  ונתחזק"  חזק 
עם סיום פרשת מסעי. נשאלת השאלה, כיצד זה שדווקא 
בני  של  החוזק  את  מבטאת  שאינה  פרשה  של  בסיומה 
והמסעות,  הנדודים  תקופת  על  המספרת  פרשה  ישראל, 
אנו  מכך,  המשתמע  כל  על 
מתחזקים ומכריזים על כך?
הנובע  חיזוק  רק  זה  אין 

לתוכן  וכמענה  זו,  בתקופה  העם  מחולשת  כתוצאה 
הפרשה, אלא מדובר בחוזק הנובע מתוך ועל ידי הפעולה 

של הירידה הנגרמת בפעולות העוברות על העם.
מקום  יש  האם  תמוה,  והדבר 
מייד   זו,  בתקופה  דווקא  להכיר 
מסעי,  פרשת  קריאה  לאחר 

בחוזקו של העם?
הרבי  כדברי  לכך,  התשובה 
היא  המשיח,  מלך  שליט"א 
ונוקבת,  אמיתית  בהתבוננות 
במציאות האמיתית הנעשית על 
מביא  הקב"ה  אין  הקב"ה.  ידי 
או  תקופה  ישראל  לעם  חלילה 
ענינים שהינם באמת ירידה. גם 
זו,  חורבן בתי המקדש בתקופה 
לפני אלפי שנים, נעשתה מתוך 
עמדת חיזוק אמיתי לעם ישראל, 
בבנין  כל  לעיני  שיתגלה  חיזוק 
פעולה  השלישי,  המקדש  בית 

הנעשית כהמשך לאותו חורבן נורא, בבנין חדש בקרוב.

הגאולה כבר בעולם
וכך גם כיום, בהתבוננות על ההליכים העוברים על העם 
חלילה  שמדובר  ולחשוב  להניח  לנו  אל  בציון.  היושב 
ב"ירידה" לעם ישראל. אדרבה, חיים אנו בתקופה נפלאה 
עין  לראות  אנו  זוכים  והנביאים,  החכמים  נתאוו  אליה 
מלך  של  ופעולותיו  הגאולה  יעודי  בהתממשות  בעין 
המשיח בעולם כולו. כעת עלינו לפקוח את העינים ולהכיר 
במציאות האמיתית שכבר עכשיו יותר טוב לכל יהודי בכל 

מקום שהוא.
בשבת זו, בה אנו מברכים את חודש מנחם-אב, חודש עליו 
נאמר במדרש: "על מנת שיבוא אריה )הקב"ה( במזל אריה 
)חודש מנחם אב( ויבנה אריאל )בית המקדש(", מתחזקים 
הרבי  פני  קבלת   - לנו  שנותרה  היחידה  בשליחות  אנו 
שליט"א מלך המשיח, יבוא ויגאלנו גאולת עולמים, תיכף 

ומי"ד ממ"ש!

דווקא עכשיו:
הכי טוב לישראל

אין הקב"ה מביא חלילה לעם ישראל תקופה או ענינים שהינם באמת ירידה. כעת עלינו לפקוח את העינים 
ולהכיר במציאות האמיתית שכבר עכשיו יותר טוב לכל יהודי בכל מקום שהוא וכך ימשיך עד לגאולה.
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מוסיפים בשמחת מצווה
שליט"א  הרבי  מורה  הימים'  'תשעת  במהלך 
מלך המשיח לערוך סיומי מסכת החל מראש 
סיומי  בחודש.  לט"ו  ועד  מנחם-אב  חודש 
מסכת אלו יתקיימו בריכוזי אנ"ש, בבתי חב"ד, 
השונות.  הרדיו  ובתחנות  מקוונים  באמצעים 

עקבו אחר הפרסומים והשתתפו בסיומים.

שנה לפטירת המשפיע
בשבוע שעבר חל יום השנה הראשון של הרב 
כמשפיע  ששימש  גינזבורג  יצחק  לוי  חיים 
ראשי בישיבת חב"ד בראשל"צ ובישיבת חב"ד 
ברעננה. במקומות אלו התקיימו התוועדויות 
נטלו  בהם  דיגיטליים  באמצעים  ששודרו 
מוקיריו,  מתלמידיו,  משתתפים  מאות  חלק 
במעמד  ומשפיעים.  רבנים  משפחתו,  בני 
ספר  את  הדפיסו  אף  ברעננה  שהתקיים 
התניא לזכות הרב, שהיה ידוע - בין היתר - 
בחיות המיוחדת שלו בספר זה וערך את סדרת 
הכוללת  התניא'  'פניני  הפופולרית  הספרים 

חמישה-עשר כרכים. 

מחזקים את מעוז אסתר
את  לאחרונה  הרסו  צה"ל  שכוחות  לאחר 
בה  בבנימין,  שילה  בגוש  אסתר  מעוז  גבעת 
מתגוררות 7 משפחות. בשבוע שעבר נערכה 
הרבי  כהוראת  התניא  ספר  הדפסת  במקום 
איתמר  הרב  ביוזמת  המשיח,  מלך  שליט"א 
כדי  הסמוך,  רימונים  בישוב  השליח  לופס 

לחזקם בעקבות ההרס וניסיון הפינוי.

חיזוק אמיתי בסיום
הרב מנחם כהן נואם במעמד הסיום של מחזורי 

לימוד  הרמב"ם בשבוע שעבר בבאר שבע.
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שלהם  ההגדרה  הנדרים,  בדיני  פותחת  מטות  פרשת 
ר ֶנֶדר ַלה׳״.  י ִיֹדּ והחובה לקיים אותם – ״ִאיׁש כִּ

בתוך דיני הנדרים, מוצאים אנו כלל המבוסס על פסוק 
ַהִּנּדֹור".  ְּבָדָבר  ֶׁשִּיּדֹר  זה, כפי שדורשים חכמינו - "ַעד 
לאכול   שלא  לדוגמא,  לידור  רוצה  האדם  אם  כלומר, 
תפוח מסויים, הרי שעליו להשוות אותו לדבר שיכול 
המזבח,  על  העולה  קרבן  כמו  לקודש,  מחול  להפוך 
ולומר "הרי זה עלי כקרבן" )כמו בהמה רגילה ההופכת 
לקדושה( ובכך יחול על התפוח קדושה ואיסור אכילה 

כמו קרבן.
קדושה  מחיל  הנודר  הנדר,  שבמעשה  אומרת,  זאת 
מיוחדת על איסורו כקדושת הקרבן בבית המקדש. ולא 

רק, אלא אף גבוהה ממנה. 
כי הקרבת קרבן הינה פעולה היכולה להעשות אך ורק 
בבית המקדש, ובין סוגי הבהמות ישנם חמישה סוגים 
הנדר,  אך  המזבח.  גבי  על  להקרבה  הראויים  בלבד 
בכל  חפץ,  או  מאכל  כל  על  לחול  יכול  זאת,  לעומת 

מקום בעולם ואפילו בזמן שאין בית המקדש.
מכל זה מובן גודל מעלתו של כל אחד ואחד מישראל, 
יש לו את הכח לפעול בכל דבר בעולם קדושה  אשר 
כמו קדושת קרבן שקרב על גבי המזבח בבית המקדש 

– בכל מקום ובכל זמן!
להשקיע,  או  קשה  לעבוד  זקוק  לא  אפילו  היהודי 
אפילו לא להתכונן, הוא מחיל קדושה על חפץ גשמי 

באמצעות דיבורו בלבד!

נדרים והתרת נדרים
עניין נעלה יותר מהנדרים עצמם הוא "התרת נדרים״ 
להתיר  נדרים  ודיני  בפרשתנו  המופיעה  האפשרות 

נדרים באופן מסויים ובתנאים מסויים, ובכך לפטור את 
האדם מאותו נדר שאמר.

בנושא  חכמינו  בדברי  סתירה  לכאורה  רואים  אנו 
לפרישות",  סייג  ש"נדרים  נאמר  אחד  מצד   – הנדרים 
כשאדם מוסיף על עצמו נדר, הדבר מביא אותו לדרגה 
רוחנית גבוהה יותר. אך במקום אחר הם אומרים "לא 
דייך )לא מספיק לך( במה שאסרה לך התורה, שאתה 
על  להוסיף   – אחרים?!"  דברים  עליך  לאסור  מבקש 

עצמך נדר, נוסף על איסורי התורה?
שונות:  מדרגות  בשתי  שמדובר  הוא  לכך  ההסבר 

כאשר אדם נמצא בדרגה רוחנית נמוכה, וישנם דברים 
זקוק  הוא  אזי   - בקדושה  ירידה  לו  לגרום  שיכולים 
מאותם  עצמו  את  להרחיק  כדי  נדר,  עצמו  על  לנדור 
'להורידו'  שעלולים  בדברים  להשתמש  לא   - דברים 

מדרגתו.
אך כאשר הוא הגיע למדרגה רוחנית גבוהה יותר שאינו 
ירידה, אל לו לפרוש  יגרום לו  חושש שהדבר המותר 
- עבודתו צריכה להיות  מענייני העולם, אלא אדרבה 
בתוך ענייני העולם דווקא ולהשתמש בענינו לקדושה.

שתי הדרגות הללו מקבילות לשתי הנושאים שהוזכרו 
דרגת  זו  ״נדרים״  נדרים".  ו"התרת  "נדרים"   - קודם 
קדושה גבוהה, אך בגישה של "שמאל דוחה" - האדם 
אותו  תוריד  שלא  על-מנת  ממנו  הגשמיות  את  דוחה 
למטה. הבשורה של "התרת נדרים" היא בהפיכת הדבר 

האסור להיתר, ועד שהוא נהפך לקדושה כמו הקרבן.

לששון ולשמחה
פרשת  את  בתורה  קוראים  בו  לזמן  גם  קשור  זה  כל 
תשעה  ועד  בתמוז  )מי"ז  השבועות  שלושת   – נדרים 
באב( בהם אנו נמצאים: תוכנם של שלושת השבועות 
נראה בחיצוניות כ"ירידה", אך לאמיתו של דבר בכוחו 
של יהודי להפוך את החורבן לגאולה "לששון ולשמחה 

ולמועדים טובים", בדומה לעניין הנדרים.
צריך  יהודי  פוגשים  מובן שכאשר  לעיל  לפי המבואר 
שמסבירים  ידי  על  מקרבת"  "ימין  בדרך  איתו  לפעול 
ועל  לו.  שניתנו  הכוחות  ועוצם  מעלתו  גודל  את  לו 
ידי כל זה זוכים תיכף ומיד ש"יהפכו ימים אלו לששון 

ולשמחה" בגאולה האמיתית והשלימה.
)ע''פ שיחת ש"פ מטות מסעי ה'תשמ"ח(

נדרים - כוחו של יהודי לקדש את העולם

אחדותם של ישראל
בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתנו 
סיום  לאחרי  הגלות,  משך  זמן  כל 
העמים",  ב"מדבר  המסעות  מ"ב  כל 
סף  על  ירחו",  ירדן  "על  כבר  נמצאים 
סיבת  נתתקנה  שכבר  בודאי  הגאולה, 

הגלות, 
ולכן, ההדגשה על אהבת ישראל היא – 
בתור טעימה ועד להתחלה של הגאולה 
עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית 
נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות, 

שמודגשת באחדותם של ישראל.
)משיחת ש"פ מטות מסעי ה'תנש"א סעיף י"ג(

עוסקין בבנין הבית  
בא וראה, כשהקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את צורת 
הבית, מה הוא אומר – "הגד את בית ישראל את הבית, 
י(.  מג,  )יחזקאל  תכנית"  את  ומדדו  מעוונותיהם  ויכלמו 

אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא:
עד  להם  הניח  לעשות?  הן  יכולין  וכי  עולם!  של  רבונו 

שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני הולך ואומר להם.
שבניי  ובשביל  ליחזקאל:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
נתונים בגולה, יהא בנין ביתי בטל? גדול קרייתה בתורה 

כבניינה! 
בתורה,  הבית  צורת  לקרות  ויתעסקו  להם  אמור  לך 
ובשכר קריאתה שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם 

כאילו הם עוסקין בבניין הבית. 
)מדרש תנחומא צו, יד(

)מטות ל, ה( ושמע אביה את נדרה  
כל  כמעט  רואים  שאנו  סופרים,  דקדוקי  ענין  להבין 
התלמוד מהלכות וחומרות שהחמירו חז"ל והוסיפו כמה 

גדרים וסייגים לתורה שבכתב. . 
ישראל  לבני  היה  די  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  כי 
גשמיות,  לתאוות  כך  כל  נמשכו  לא  שכן  התורה,  בדיני 
דבר   - בלבם  קבועה  ה'  אהבת  שתהא  להם  היה  וקל 

שהביא לידי התלהבות וחום בעבודת ה'. 
אך דור אחר דור נתמעטו הלבבות, ובני ישראל נכוו באש 
ה'  את  לעבוד  בכוחם  ואין  הזה,  העולם  תענוגי  זרה של 
מתוך אהבה, אלא על ידי דקדוקי סופרים וחומריהם על 

כל פרטיהם.  
)לקוטי תורה מטות פה, א(

כל אחד ואחד מישראל, 
אשר יש לו את הכח לפעול 

בכל דבר בעולם קדושה כמו 
קדושת הקרבן שקרב על 

גבי המזבח בבית המקדש – 
בכל מקום ובכל זמן!

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

20:06   19:15   19:17  19:25   19:04   הדלקת נרות 
21:12   20:25   20:28  20:27   20:24   יציאת השבת  

הפטרה: "שמעו דבר ה' - ובו יתהללו" )ירמיה ב, ד - ד, ב(        פרקי אבות: פרק ב'
מברכים החודש: מנחם אב. המולד: יום ב', שעה 1 בצהריים, 10 דקות, 15 חלקים. ראש חודש: ביום רביעי.



נפלאות עכשיו    מנחם מענדל ליפש   משיח פרידמןהראש והממשלה

ת.ד. 6132 צפת המטה להצלת העם והארץ 

   כ"ה תמוז - ב' מנחם-אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יישוב הגבולות עכשיו ימנע לחץ

יום שישי
שבת קודש

יום ראשון
יום שני 

יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' יסודי התורה. פרק י. הלכות דעות.. בפרקים אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה.

פרק ו-ז. הל' תלמוד תורה.. בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

הל' עבודת כוכבים וחוקתיהם.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.

מצוות לא תעשה: קכג-רמד.
מצוות לא תעשה: רמה - ובין לא תעשה.

מניין המצוות: וראיתי לחלק - לא תעשה.
מניין המצוות: ספר קדושה - לא תעשה.

מניין המצוות: ספר טהרה - בעזרת ש-די.
ספר המדע. הל' יסודי התורה פרק א.

פרק ב.

דאגה בלב - יסירנה "מדינה של יהודים" 
או "מדינה יהודית"?  
שבניו- בברוקלין  סגרירי  בלילה 
מארגון  סטודנטים  קבוצת  יורק, 
היהודים  הסטודנטים  )איגוד  'הלל' 
פסעו  ארה"ב(  באוניברסיטאות 
בהתרגשות במדרגות הכניסה ל-770 
אישית(  )פגישה  ל'יחידות'  ונכנסו 
מלך  הרבי  של  הקדוש  בחדרו 
במאור  שקיבלם  שליט"א,  המשיח 

פנים ושוחח עמם באנגלית. 
שאל  קצרים,  פתיחה  דברי  בתום 
מעוניינים  הם  אם  הסטודנטים  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ברצף,  התשובות  את  ולשמוע  ברצף  כל שאלותיהם  את  לשאול 
ענו שמעדיפים  יבוא אחרי כל שאלה. הסטודנטים  או שהמענה 

תשובה בפני עצמה לכל שאלה. 
קיבלו  כולן  ועל  יחידות,  באותה  הסטודנטים  הציגו  שאלות   14
מענה מנומק )תיעוד הפגישה המלאה הוגה על ידי הרבי שליט"א 

מלך המשיח ופורסם( זו היתה שאלתם השישית: 
האם יש קיום לארץ-ישראל בתור מדינה פוליטית?

וכך הייתה התשובה: 
"ענין זה יוסבר על פי משל מענין שאנו רואים בעולם הזה הגשמי: 
של  שונות  בדרגות  לפעול  יכולה  שהיא,  מערכת  כל  או  מכונה, 
יעילות – החל מביצוע מלאכות קלות, ועד לביצוע מלאכה בקנה-

מידה גדול, על ידי ניצול מקסימום הכח שבה. 
ידי  כמובן, למרות שגם באופן הראשון נעשתה כאן מלאכה על 
בהתאם  להיעשות  יכולה  שהיתה  מלאכה  אותה  הרי  המכונה, 
למלוא כחה של המכונה – לא נעשתה. ולכן, כאשר מכינים תכנית 
זאת  לעשות  משתדלים   – מסויים  בענין  ולהשפיע  לפעול  כדי 

באופן שכל הענינים שבתכנית יפעלו במלוא כחם.
אופנים:  בשני  להיות  יכולה  ארץ-ישראל  בעניננו:  זה  דרך  ועל 

"מדינה של יהודים" סתם, או "מדינה יהודית". 
אם תהיה זו "מדינה של יהודים" בלבד – הרי אינה אלא מדינה 
"לוונטינית" נוספת, כשם שסוריא היא מדינה של סורים )וכמוה 
גם לבנון, מקסיקו, ארה"ב וכו'(, ובאופן כזה אינה מנוצלת במלוא 
מיוחד  ענין  זה  הרי   – יהודית"  "מדינה  תיעשה  אם  אך  יכלתה; 

ויוצא מן הכלל. 
יכלתה  במלוא  המנוצלת  יהודית",  "מדינה  שתהיה  כדי  אמנם, 
פי התורה  על  הוא  אופן הנהגת המדינה  דוקא כאשר  זה  הרי   –

ומסורת ישראל. 
"נורמלית", שיש בה  זו סתירה לכך שתהיה מדינה  ]ומובן שאין 
על  גם  כי   – וכו'  מוסדות  וטף,  נשים  אנשים  הכוללות  משפחות 
פי תורה לא צריכה ארץ-ישראל להיות ענין רוחני ומופשט, אלא 

ארץ שיש בה כל הענינים כמו במדינות אחרות[.
ודוקא באופן זה תהיה אכן ארץ-ישראל "מדינה יהודית", מדינה 
במדריגה  עומדת  שהיא  בכך  המדינות,  משאר  השונה  ייחודית 
במטרות  סביבתה(  על  גם  בזה  )ומשפיעה  ועוסקת  יותר  נעלית 

נעלות יותר".
שליט"א מלך המשיח. .בשבוע הבא במדור: על התכתבותו של מר דוד בן גוריון עם הרבי 

כאשר יישבו את גבולות ארץ ישראל - יתבטל מיד הלחץ, היות 
ואף- המעשה,  אחר  כבר  וזה  מאחר  ללחוץ  מה  שאין  ויראו 
את  ליישב  רוצים  ולא  זו  בנקודה  דוקא  מתעקשים  על-פי-כן, 
)מוצאי ש"פ בלק תשל"ח( הגבולות 

משום  מקרוב,  חוויתי  הבא  הסיפור  את 
שגיבורי הסיפור הם אישתי, בני ואני...

אשתי  שגרה.  של  עמוס  ביום  התחיל  זה 
הבוקר,  מאז  בחולשה  חשה  חנה,  היקרה, 
היא  המתקדמים  בחודשים  בהיותה  אך 
חלק  שזה  וחשבה  חשיבות  לזה  ייחסה  לא 
מהתופעות הרגילות למצבה. בכל זאת היא 
לחש  פנימי  קול  במרפאה.  לבדיקה  פנתה 
הרופאה  הזה...  בסיפור  לטפל  שצריך  לה 
עשתה בדיקה קצרה וקבעה שהכל תקין אך 
המליצה לחזור לבדיקה יותר רצינית בערב. 
נוספת.  בדיקה  לה  עשו  בערב,  כשהגיעה 
שלדעתה  היא  גם  אמרה  הבדיקה  טכנאית 
הכל תקין, אבל ליתר בטחון פנתה להתייעץ 
כשהסתכלה  המומחית.  הרופאה  עם 
הרופאה לרגע על תוצאות הבדיקה הרצינו 
לבית  ישר  מכאן  נוסעת  "את  מיד:  פניה 
לו בעיות  יש  רפואה! העובר שלך בסכנה! 

בקצב הלב ומים בחלל הבטן".
חב"ד  בבית  בהתוועדות  הייתי  זמן  באותו 
הרבנית  הילולת  לרגל  שמש  בבית  שלנו 
הרבי  של  רעייתו  נ"ע,  מושקא  חיה 
נאלצתי  רגע  בתוך  המשיח.  מלך  שליט"א 
לאשתי  ולהצטרף  ההתוועדות  את  לסיים 
לנסיעה מיידית לבית הרפואה 'שערי צדק' 

בירושלים.
הרפואה  בבית  האולטרסאונד  טכנאיות 
הבדיקות:  מנתוני  ומדאיגות  מודאגות  היו 
"יש בעיה רצינית בקצב הלב של העובר". 
פעימות לב של עובר נעות בדרך כלל בין 
היו  הפעימות  כאן  ואילו  בדקה,   120-160

בקצב של 250 לדקה!
תמונות האולטרסאונד נשלחו לקרדיולוגים 
מומחים באמצע הלילה. הרופאים שבשטח 
ניתוח  לעשות  ויצטרכו  שיתכן  לנו  אמרו 
מיידי להוציא את התינוק כדי להציל אותו, 
וגם אז – לדבריהם – לא בטוח שהוא ישרוד, 
ולהאמין  אופטימי  להיות  השתדלתי  ח"ו... 
שהמצב יותר טוב מאיך שהרופאים מציגים 
בלילה  אחת  השעה  כשאחרי  אבל  אותו. 
הודיעו לנו שקרדיולוג מומחה מגיע עכשיו 
שלנו  במקרה  לטפל  כדי  מביתו  במיוחד 
צעיר  אברך  להילחץ...  באמת  התחלתי   –
שלפתע מוצא את עצמו בלחץ עצום ובליבו 

של מקרה סבוך שקורה רק בסיפורים...
הקרדיולוג המומחה ד"ר מקס גודפרי, הגיע 
בשבילנו  במיוחד  ופתח  הלילה  באמצע 
ארוכה  בדיקה  לאחר  שלו.  הקליניקה  את 
ליילד  מוכרחים  שלא  הד"ר  קבע  ומתוחה 
דרך  טיפול  לנסות  וניתן  התינוק,  את  כעת 

תרופות שתיקח האמא.
"האם יש קשר לחולשה שאשתי הרגישה?" 
שאלתי אותו. "אין שום קשר", ענה הרופא, 

גורמים  לא  העובר  של  לב  בקצב  "בעיות 
ספק  ללא  הזו  הבעיה  לאמא.  חולשה 
שום  ואין  האחרונות  בשעות  רק  התחילה 
אפשרות שהאמא תרגיש את דופק הלב של 

העובר. זה ממש נס שהגעתם לפה"...
הריון  במחלקת  שבועיים  אושפזה  אשתי 
יום עברה בדיקות לב  בסיכון. כאשר מידי 

לה ולעובר, ובדיקות נוספות.
כשחזרתי לבית לאחר לילה ארוך ומטלטל, 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  מכתב  כתבתי 
כשורה  יעבור  שהכל  ברכה  וביקשתי 
באגרות  הופיע  המדהים  המענה  ובשלום. 
קודש חלק ח' עמוד סג )בתרגום מאידיש(: 
תדאג..  לא  שכלל  לזוגתו  למסור  "עליו 
של  משאלה  אודות  כשמדובר  ובפרט 
זרעא חייא וקיימא, שזוהי מצווה מהתורה 
שניתנה לכל אחד מאתנו, הרי ודאי שהשם 
את  למלא  והצלחה  ברכה  יתן  יתברך 
לשניכם  יעזור  יתברך  והשם   .  . המשאלה 

לבשר בשורות טובות בזה".
היו  המילים  ונדהמים.  מעודדים  היינו 
החשש  נותר  עדיין  אך  ומחזקות.  ברורות 

שהעובר יוולד עם בעיות בלב...
בשעה  לנו  נולד  כך  אחר  חודשים  שלושה 
בלב  והבעיה  יהודה.  אלעזר  בננו  נעלמה כלא הייתה! .טובה 

אלעזר יהודה ליפש

 כשהסתכלה 
הרופאה לרגע על 
תוצאות הבדיקה 

הרצינו פניה מיד: "את 
נוסעת מכאן ישר 

לבית רפואה! העובר 
שלך בסכנה! יש לו 
בעיות בקצב הלב 
ומים בחלל הבטן"

בעת "יחידות"



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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העוברים ושבים בשדרות הנשיא בחיפה יכולים להבחין 
צעיר  חב"ד  ספר  לבית  הפך  לשעבר  הגלריה  בנין  כי 
ותוסס, אך אינם יכולים לשער את רצף הניסים שהוביל 
לפני  השנתי'  השלוחים  ב'כינוס  החל  זה  להקמתו. 
הכינוס  פתיחת  התוועדות  בעת  כאשר  וחצי,  כשנתיים 
הרב  בניו-יורק,  פארקווי  איסטרן  שבשדרת  ב-770 
"שהרבי  וביקש:  'לחיים'  כוסית  הרים  גינזבורג  יהודה 
שליט"א מלך המשיח יברך שסוף סוף ייפתח בית ספר 

חב"ד בחיפה האדומה"!
ההתרגשות אינה נעדרת מקולו של הרב גינזבורג, מנהל 
הוא  כאשר  בחיפה,  צרפתי  כרמל  בשכונת  חב"ד  בית 
מגולל את השתלשלות האירועים: "מאז שחזרתי לארץ, 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  כותב  שהייתי  פעם  בכל 
דו"ח מהפעילות, הייתי מקבל ב'אגרות קודש' תשובות 

מופלאות בקשר לפתיחת בית הספר".

ביקור מפתיע
יומיים לפני פתיחת הלימודים התקשר סגן ראש העיר. 
הרב גינזבורג נלחץ, הרי עדיין לא התקבלו האישורים 
הדרושים לפתיחת בית הספר. באופן מפתיע ביקש הסגן 
באירוע קבלת שבת, שם  ביקור ראש העיר  לתאם את 
מה  בכל  לעזור  והבטיח  חב"ד  את  העיר  ראש  שיבח 

שצריך...
בית הספר נפתח, אולם אז התברר כי באותו יום הגישו 
השכנים בקשה לצו מניעה במטרה למנוע את הפתיחה. 
עורך הדין מיהר להגיש כתב הגנה, אולם מאחר שלא 
לא  עדיין  "המקום  כי  כתב  הפרשה  בפרטי  מצוי  היה 
נפתח". בשל כך החליט בית המשפט לפטור את משרד 
התברר  כאשר  בדיון.  מהשתתפות  והעיריה  החינוך 
הדבר צעקה השופטת על עורך הדין: "איך אתה כותב 
מבלי לבדוק את העובדות?! זו שערוריה"! אולם זה כבר 

היה מאוחר מידי.

אישורים ב'וואטסאפ'
גינזבורג  הרב  של  עיניו  לנגד  עמדו  העת  אותה  כל 
עד  הרבי שליט"א מלך המשיח,  מכתביו הברורים של 
כמה חשוב שכל ילד יוכל לקבל חינוך יהודי תורני. "זה 
מה שנתן לנו את הכוח להמשיך נגד כל הסיכויים", הוא 
אומר. "עבור החינוך של 'ְמִׁשיָחי' – כך נקראים הילדים 
בזמן  כעת  במיוחד  להתאמץ  יש   – השם  צבאות  חיילי 

הגאולה".

למחלקת  בקשה  הגיש  הוא  חודשים  כמה  לאחר 
החינוך בעירייה לקבל הכרה עבור המוסד. ביום בהיר 
"היכן  החינוך:  מחלקת  ממנהלת  טלפון  מקבלת  הוא 
המסמכים שלכם? אני רוצה לחתום לכם על האישורים". 
היו  לא  אחד  אישור  שלמעט  למרות  הפלא  ולמרבה 
לכם",  לעזור  רוצה  "אני  המנהלת  אמרה  מסמכים,  כל 
ושלחה ב'וואטסאפ' את האישור. לאחר מכן אמרה: "אני 
15 שנה בתפקיד ומעולם לא עשיתי זאת. אינני יודעת 
מה גרם לי לנהוג כך". אולם הרב גינזבורג יודע: "כאשר 
הרבי שליט"א מלך המשיח מחליט, האישורים יגיעו גם 

ב'וואטסאפ'".

תרומה בלתי צפויה
לקראת סיום שנת הלימודים הראשונה ופתיחת השנה 
הכרה  התקבלה  לא  ועדיין  מאחר  כי  הוחלט  השניה, 
לצאת  יש  המיוחלים,  התקציבים  גם  ועמה  רשמית 
הנדרש  הסכום  את  להשיג  כדי  המונים  גיוס  בקמפיין 
מספר  נערכו  הכנה,  בתור  המוסד.  קיום  המשך  עבור 
הימים  "באחד  וממוקדים.  מקומיים  התרמה'  'ערבי 
רבע  רק  במקום  מצאנו  אולם  המרכז,  לאזור  הגענו 
מכמות האנשים שהזמנו", מספר הרב גינזבורג. "עצמתי 
זהו  המשיח,  מלך  שליט"א  "הרבי  ואמרתי  עיניי  את 
בית הספר שלך, אתה חייב לעזור"! למרבה ההפתעה, 
סכום  כל  ב-3  מכפיל  הוא  כי  הודיע  אחד המשתתפים 
שיינתן במהלך הערב. בסופו של דבר יצאנו משם עם 

חצי מיליון ש"ח".
שנת לימודים נוספת חלפה בהצלחה, ובניסים מיוחדים 
שעבר  בשבוע  רשמית.  להכרה  נוספת  בקשה  הוגשה 
איתנות  להציג  שנועד  המונים  גיוס  קמפיין  הסתיים 
של  להוראותיו  צמודים  "כאשר  המוסד.  של  פיננסית 
הרב גינזבורג. .הרבי שליט"א מלך המשיח זוכים לראות ניסים", מסכם 

העצה למחשבות זרות – להחליף 
במחשבה טובה

מה שכתב אודות הענין דמחשבות זרות, הנה צריך לבדוק 
את התפילין שלו, וכן שיהיו חקוקים בזכרונו איזה פרקים 
משניות ואיזה פרקים תניא, ומזמן לזמן יעבור עליהם בכדי 
וילמוד  יתפלל  הנה  מצוא  עת  בכל  אשר  וכן  לשכחם,  לא 
מתוך הספר, אשר כל זה ביחד יועיל להאמור.  אבל העצה 
העיקרית היא, שבכל עת שמרגישים במחשבה זרה ]וידוע 
בטלה,  אפילו  או  אסורה  מחשבה  דוקא  שלא  בזה,  הדיוק 
זרה בערך למעמדו ומצבו[, יסלקה  כי אם אפילו מחשבה 
טובה, שהרי המחשבה משוטטת  ידי מחשבה  על  וידיחנה 
מחשבה  ידי  על  הוא  רצויה  בלתי  מחשבה  ודיחוי  תמיד, 
רצויה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון".  )אג"ק כרך ז, עמ' קד(

 איך להתנהג עם תלמיד
שמשפיע לרעה על חבירו

במה שכותב במכתבו, איך להתנהג עם תלמיד שיש חשש 
הישיבה  מכותלי  להרחיקו  אם  חביריו,  על  לרעה  שישפיע 
לו היזק, או לא. הנה פשיטא אשר  יוגרם  זה  ידי  אף שעל 
היזק היחיד והיזק הרבים הזהירות בהיזק הרבים קודם, אבל 
במקרים שאפשר להשפיע על התלמיד שלא לקלקל )שרק 
לעתים רחוקות ביותר אי אפשר זה(, ובדרכי קירוב, הנה על 
פי רוב משנים הנהגת התלמיד, בתחלה שלא לקלקל אחרים 

ואחר כך גם לתקן את עצמו.
)אגרות קודש כרך ז, עמ' שי(

בית ספר של ניסים בעיר האדומה

הרב גינזבורג במסיבת פורים

בשל כך החליט בית המשפט 
לפטור את משרד החינוך 

והעיריה מהשתתפות בדיון. 
כאשר התברר הדבר צעקה 

 השופטת על עורך הדין:
 "איך אתה כותב מבלי

לבדוק את העובדות?! זו 
שערוריה"!


