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מעיקרי תורת הבעל שם טוב שבכל דבר שיהודי רואה או 
שומע, ישנה הוראה בעבודת ה'. אם כך, ודאי שגם באירוע 
יש  שעבר,  בשבוע  בביירות  הנמל  את  שהחריב  העוצמתי 

להמתין  מבלי  אחד.  לכל  מסר 
האירוע  פרטי  חקירת  לסיום 
ברור  כעת  כבר  הרי  ונסיבותיו, 
רגישים  בחומרים  שמדובר 
במשך  שם  שאוחסנו  ומסוכנים 
עלה  הכל  בו  לרגע  עד  שנים, 
נוראית  בעוצמה  ופגע  בלהבות 

בכל הסביבה.

על  אנשים  יושבים  לעיתים 
על  לחילופין  או  נפץ  חבית 
לכך.  לב  ולא שמים  זהב,  מרבץ 
מתרגלים  והם  חולפות  השנים 
חומרים  ליד  החיים  למציאות 
על  במהירות  להשפיע  שבכוחם 
הסובב, אלא שתשומת הלב  כל 

מהם והלאה. כבר קבעו חז"ל ש'מרובה מידה טובה מרובה 
ממידת פורענות'. לכל אחד מאיתנו יש אפשרות להשתמש 
להאיר  כדי  לו,  שניתנו  ביותר  העוצמתיים  הכוחות  בכל 
- בצורה חיובית כמובן - את כל הסביבה, אם רק נשכיל 

להשתמש במה שכבר ניתן וקיים אצל כל אחד ואחת. 

מאגרים של שפע
מתחילת שנות נשיאותו, מעניק הרבי שליט"א מלך המשיח 
לכל אנשי הדור את שפע של כלים רוחניים להתמודדות עם 
כל המשברים הניחתים עלינו. ברכותיו העצומות שניתנות 
לכל פונה באגרות קודש מחוללות שינוי עצום אצל מקבלי 
בית  שלום  בריאות,  פרנסה,  בעניני  בגשמיות  הן  הברכה, 
וכדומה, והן בחיים הרוחניים בעקבות ההחלטות הטובות 

וקיום הוראותיו הקדושות.

מודפסות  שבוע  מידי 
ומופצות שיחותיו הקדושות 
מלכות',  'דבר  בחוברות 
אותן שיחות שניתנו לעולם 

ו'נפלאות בכל', שיחות אלו  נפלאות'  'אראנו  כולו בשנות 
נותנות את כל הכוחות וההוראות הנצרכות כדי להתמודד 
עם כל אתגרי התקופה. אלא שלא פעם, כאותו אחד החי 
שיש  בחומרים  מלא  מחסן  ליד 
העולם  על  להשפיע  כדי  בהם 
כולו, אנו חולפים ועוברים לידן 

מבלי להרגיש זאת.

כעת אנו עומדים בשבת מברכים 
חודש אלול, בו עורך יהודי את 
את  לסכם  כדי  הנפש  חשבון 
עבודתו במהלך השנה החולפת, 
שעליו  למסקנה  מגיע  ובוודאי 
עד  שעשה  מכפי  יותר  לעשות 
עתה להבאת הגאולה האמיתית 
הראוי  הזמן  זהו  והשלימה. 
שיחות  בהפצת  להוסיף  ביותר 
יותר,  מעמיק  בלימוד  אלו, 
אלפי  מתוך  לאחד  ובהצטרפות 
אפילו  כיום  אלו.  מופלאות  בשיחות  הנמסרים  השיעורים 
בלחיצת כפתור ניתן להגיע לשיעור בשיחות הדבר מלכות 

במגוון רמות לימוד.

חיים של גאולה
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, בה אנו שולחים את את 
יעניקו להם  הילדים למסגרות הלימוד, תוך ציפיה שאלו 
עלינו  לקבל,  צריכים  החינוך שהם  ובעיקר את  הידע  את 
לשאול את עצמנו: האם אכן בחרנו בעבורם את המסגרת 
הטובה ביותר? ובעיקר, האם אני בעצמי כבר דואג לחינוכי 
לזמן  למתאימים  חיי  את  והופך  חיה  כדוגמא  האישי 

הגאולה?

זה הזמן לפרסם את העבודה הנדרשת בחודש אלול, הבאה 
ה לידו ושמתי  לידי ביטוי בראשי התיבות של חודש זה: "ִאנָּ
לך" - תורה, "אני לדודי ודודי לי" - תפילה, "איש לרעהו 
ומתנות לאביונים" - גמילות חסדים, "את לבבך ואת לבב" 
- תשובה והכל כמובן מתוך רגש וחיים של גאולה - אשירה 

לה' ויאמרו לאמר, תיכף ומיד ממש.

1305

מופע לסיום הרמב"ם
'מטה  מפיק  הרמב"ם,  ספר  סיום  לרגל 
פרץ,  אלעזר  הרב  בהנהלת  נתניה  משיח' 
בהשתתפות  מרתק,  חסידי  מוזיקלי  ערב 
החסידי.  הזמר  וגדולי  ציבור  אישי  רבנים, 
אב  כ"ו  ראשון  ביום  אי"ה  יתקיים  האירוע 
בשעה 21:30 ויועבר בשידור חי ברדיו קול 

ברמה ובעמוד העיריה באינטרנט.

בדיקת תפילין ומזוזות
בתי חב"ד בארץ ובעולם נערכים ומתגברים 
את בדיקת התפילין והמזוזות עפ"י הוראת 
הרבי שליט"א מלך המשיח, לבודקן בחודש 
אלול כדי להרבות בזכויות.  סגולת המזוזה 
לבני  והצלה  הגנה  בשמירה  ידועה  הכשרה 
הבדיקה  תנתן  מהמקומות  בחלק  הבית. 
למוקד  פנו  לפרטים  במיוחד.  מוזל  במחיר 

חב"ד באיזורכם.

מקוה ראשון באתיופיה
ארוכים  שבועות  מזה  נערכות  באתיופיה 
הפגנות ומהומות, אך בבית חב"ד התקדמו 
הראשון  המהודר  המקווה  בנית  בהליך 
כולו  התהליך  הסבוך  המצב  עקב  במדינה. 
ידי  על  להכשרה  זכה  והשבוע  התעכב, 
את  ואישרו  המבנה  על  שעברו  הרבנים 
מתקדמים  כעת  טובה.  בשעה  פתיחתו 
להשלמת התוספות שיאפשרו את הפעלתו. 

chabadethiopia.org :לתרומות

פיצוץ תוך שניות
 ממראות ההרס העצום בנמל ביירות

)AFP :הוראה ולקח לכל אחד. )צילום

 בכוחנו להשפיע
על כל הסביבה

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, עלינו לשאול את עצמנו, האם בחרנו עבור הילדים את המסגרת הטובה 
ביותר? ובעיקר, האם אני עצמי דואג לחינוכי האישי כדוגמא חיה והופך את חיי למתאימים לזמן הגאולה?



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

הקריבו  בהם  שונים  מקומות  היו  ההיסטוריה  לאורך 
אחד  שכל  זמנים  היו  בתחילה  ה';  לפני  קורבנות 
שירצה  מקום  בכל  או  ביתו  בחצר  "במה"  להקים  יכל 
ולהקריב קורבנות, אך מאז הקמת המשכן במדבר אסר 
הקדוש ברוך הוא להקריב קרבנות בשום מקום מלבד 

ר ִיְבַחר ה'". קֹום ֲאֶשׁ המשכן, "ַהמָּ

ישראל,  לארץ  ישראל  בני  של  כניסתם  עם  בהמשך, 
האיסור הותר לפרקים, עד לבניית בית המקדש הקבוע 
בירושלים בימי שלמה המלך. אז נאסרה לעולם הקרבת 
קורבנות ב'במות' פרטיות, והותר להקריב אך ורק בבית 

המקדש.

מה בין המשכן למקדש?
בהלכות הנוגעות לבית המקדש, מביא הרמב"ם את אחד 
'בית מקדש  מעין  – שהיה  בין המשכן  ההבדלים שהיו 
נייד' בעת המסעות של בני ישראל במדבר – לבין בית 

המקדש הקבוע שבירושלים:

את המשכן היו מקימים על שטח מישורי, וכל המשכן 
לא  המקדש  בית  זאת  לעומת  ושווה.  זהה  בגובה  עמד 
שנכנסים  ככל   – ההר  במעלה  אלא  במישור,  בנוי  היה 
עד  נוסף  לגובה  ולעלות  לטפס  נאלצים  לבית המקדש 
המרכזי  )המבנה  ה"היכל"  התנוסס  עליו  הגבוה  לחלק 

שהכיל בתוכו את ה"קודש" ואת "קודש הקודשים"(.

המקדש  בית  שבין  ההבדל  את  מציין  שהרמב''ם  מכך 
למשכן בתוך ספר של דינים והלכות, מובן שזה לא רק 
ציון עובדה טכנית אלא זה עניין עקרוני – שלפי ההלכה 
במישור,  ולא  ההר  במעלה  דווקא  בנוי  המקדש  בית 

וצריך להבין, מה הסיבה לכך?

קדושה שחודרת בקרקע
ההסבר לכך כרוך בהבדל שבין קדושת השטח שעליו 
והמשכן: כדי להמשיך למסע הבא  עמדו בתי המקדש 
במדבר, פירקו בני ישראל את המשכן אך השטח שעליו 
כי  מיוחדת,  קדושה  ללא  כמקודם,  נותר  עמד  הוא 
המשכן היה מבנה ארעי ולא קבוע והוא לא השפיע על 
המקום שעליו הוא עמד. לעומת זאת – הר הבית שעליו 
החורבן,  לאחר  אפילו  קדוש  נשאר  המקדש  בית  עמד 
כי במקום הזה בחר הקב"ה בחירה מיוחדת שנותנת גם 
למקום עצמו )אפילו ללא בית המקדש( קדושה נצחית.

הבדל זה יוצר את ההבדל הטופוגרפי בין המשכן לבית 
חילוקים  קיימים  )ובמשכן(  המקדש  בבית  המקדש: 
בדרגות הקדושה בין החלקים השונים. החצר החיצונית 
הפנימית,  החצר  של  דרגה  באותה  קדושה  הייתה  לא 
של  דרגה  באותה  קדושה  הייתה  לא  הפנימית  והחצר 

מבנה ה"היכל".

במשכן הארעי – שם הקדושה הייתה רק ברהיטי וכלי 
היה   – אותו  הקימו  שעליו  בקרקע  לא  אבל  המשכן 
יצרה שינוי גשמי  כי הקדושה לא  בגובה שווה  השטח 
בבית   – זאת  לעומת  המשכן.  עמד  שעליו  במיקום 
המקדש הקדושה השפיעה וחדרה גם בקרקע הגשמית 
שעליה הוא בנוי, ולכן זה יצר שינוי טופוגרפי בין חלקי 
המקדש השונים, וככל שהמקום היה קדוש יותר כך הוא 

נהיה גבוה יותר - בגשמיות.

קודש הקודשים - לא בכלים שלנו
בגובהו  שינוי  קיבל  לא  המקדש  בבית  אחד  מקום  רק 
– המקום הקדוש ביותר  בהתאם לדרגת הקדושה שלו 
"קודש הקודשים" היה שווה בגובהו ל"קודש", כי דרגת  
קודש הקודשים כל כך גבוהה שהיא מעל ומעבר לביטוי 

גשמי כלשהו, ולכן הוא נשאר בגובה זהה ל"קודש".

שהקדושה  המקדש,  בית  של  והמטרה  התכלית  זוהי 
לא תישאר רק בתור תאוריה רוחנית, אלא היא תחדור 
הגשמי  בעולם  שינוי  תיצור  שהיא  כך  כדי  עד  בעולם 

ותעלה אותו לדרגה גבוהה יותר. 

כפי שיהיה בגלוי בקרוב ממש בבית המקדש השלישי 
בגאולה האמיתית והשלימה.
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הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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יותר קדוש - יותר גבוה

רואים את ברכת הגאולה
בדברים   - מקום  בכל  ולפרסם  להכריז 
הוא  ברוך  שהקדוש   – הלב  מן  היוצאים 
אחד  לכל  הנביאים(  עבדיו  ידי  )על  אומר 
לפניכם  נותן  אנכי  "ראה  מישראל  ואחת 
היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים בעיני 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה  ברכת  בשר 
]ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום 
דכל הנזכר לעיל צריכה להיות גם על ידי 
זה  ענין  נקלט  לא  שעדיין  שטוענים  אלה 
)בשלימות( בהבנה והשגה והכרה שלהם, 
האמונה  ענין  ישנו  אצלם  שגם  כיון  כי 
הם  צריכים(  )ובמילא  יכולים  בשלימות, 

לפרסם הדברים לאחרים[.

)דבר מלכות פרשת ראה ה'תנש"א(

)ראה יא, כו(  ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה   
כל  כאילו  עצמו  את  אדם  יראה  "לעולם  חכמינו:  אמרו 
העולם חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצוה אחת הכריע את 

כל העולם כולו לכף זכות". 

ולכן אמרה תורה לכל יחיד ויחיד: "ראה!" - השתדל וראה 
שבכל מעשה שאתה רוצה לעשות – "אנוכי נותן לפניכם 
היום ברכה וקללה" - הרי אתה מביא לעולם כולו ברכה 
או קללה. פעולתך יכולה להכריע את כל העולם לכף זכות 
ולהביא גאולה לעולם.    )תורת משה(

)ראה יד, ח( ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
למה נקרא שמו חזיר, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו 
לישראל.  )רבינו בחיי(

)ראה יד, ח( ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
רק חזיר עתיד להחזירו לנו, ולא גמל שפן וארנבת. והוא 
יחיד בסימנים שלו. ולכן בפרשת ראה הוא בא בפסוק בפני 
עצמו.  )אגרות קודש(

)הפטרת ראה( וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך   
חכמינו אמרו, שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו 
בית  חרב  חינם  שנאת  ומפני  רבן.  בית  של  תינוקות  בה 
את  מנחם  הוא  ברוך  הקדוש  כאשר  לפיכך  המקדש.  
ישראל בהבטחה שהגאולה תבוא, הריהו מבטיח להם כי 
ה'"  לימודי  בניך  "וכל  לחורבן:  הגורמות  יסולקו הסיבות 
- בניך לא יבטלו מדברי תורה, ו"רב שלום בניך" - שלום 
בקרבכם. חינם  שנאת  תהא  ולא  ביניכם,  ישררו   ואחדות 
)צוארי שלל, החיד"א(  

בבית המקדש הקדושה 
השפיעה וחדרה גם בקרקע 

הגשמית שעליה הוא בנוי, 
ולכן ככל שהמקום היה 

קדוש יותר כך הוא נהיה 
גבוה יותר - בגשמיות.

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

19:37   19:05   18:55  19:03   18:48   הדלקת נרות 

20:38   20:03   20:04  20:04   20:01   יציאת השבת  

הפטרה: "עניה סערה לא נוחמה - כי פארך" )ישעי' נד, יא - נה, ה(        פרקי אבות: פרק ו' )בחו"ל ה'(

מברכים החודש: אלול. המולד: יום ד', שעה , 54 דקות, 16 חלקים. ראש חודש: ביום חמישי ושישי.



נפלאות עכשיו    משיח פרידמןהראש והממשלה

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

ת.ד. 6132 צפת המטה להצלת העם והארץ 

   כ"ד מנחם אב - ל' מנחם-אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
לא להמתין כדי ליישב שם

יום שישי
שבת קודש

יום ראשון
יום שני 

יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

נוסח ברכות התפילה .. עושה שלום וכו'
נוסח ברכת המזון .. אשיש בה'. הל' שבת א-ב.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.

הל' תלמוד תורה פרק ז.
הל' עבודת כוכבים פרק א.

פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

טיפול רפואי מיוחד המנהיג שהשפעתו 
גדולה מכל פוליטיקאי

ה'יחידות'  פגישות  במסגרת  להנהגתו,  הראשונות  השנים  במהלך 
האישיות בחדרו, נפגשו עם הרבי שליט"א מלך המשיח עיתונאים 
רבים ממגוון עיתונים וכלי תקשורת בארץ ובעולם. רבים מהם ערכו 
והמדינה  הנהגת הממשלה  בנושא  ושוחחו  ראיונות, שאלו שאלות 
נבחרים  קטעים  לעת  מעת  נביא  המדור,  במסגרת  ישראל.  בארץ 
מאותם כתבות ו"ראיונות" עם הרבי שליט"א מלך המשיח שפורסמו 
בעיתונות במהלך השנים, מהן ניתן ללמוד רבות על דעתו, הוראותיו 

והדרכותיו הקדושות להנהגת השלטון בארץ. 

'הבקר-דגלנו'  בעיתון  הכתבה שפורסמה  הראשון של  חלקה  להלן 
באלול תשי"ח )ספט' 1957(, תחת הכותרת "האדמו"ר מליובאוויטש 

על מדינת ישראל דת וחסידות" מאת משה פלר: 

עיני עשרות אלפי יהודים, בישראל ובעולם כולו, נשואות אל בית 
מגדולי  אחד  של  פיו  למוצא  מייחלות  רבתי,  בברוקלין  אשר  קט 
היהדות בדורנו זה, הוגה-דעות פורה ובעל השפעה ניכרת ב"חלונות 
הגבוהים. מנהיג רוחני זה הוא האדמו"ר מנחם מענדל שניאורסאהן, 

הידוע יותר כ"הרבי מליובאוויטש", העומד בראש חסידות חב"ד. 

הוא  דברו   - חב"ד  ובכפר  במלבורן  בברוקלין,  חב"ד  חסידי  לגבי 
צו-עליון, שיש לקיימו. מובן איפוא, שבידיו השפעה שהיא לעתים 
גדולה יותר מהשפעתו של כל מנהיג מפלגתי שהוא, הן בארץ והן 
בגולה. על כן מוזר היה, שאישיות זו הסתתרה עד עתה בצל, מבלי 

שיבליטוה במידה הראויה ומבלי שדעותיה תתפרסמנה. 

כדי להפגיש את הקורא הישראלי עם דמותו של הרבי מליובאוויטש 
הוא  כי  נאמר  בו  חיובי,  מענה  קיבלתי  ראיון.  בבקשת  אליו  פניתי 
נאות לבקשתי וישמח לקבל עיתונאי מישראל לשיחה, אף שבימים 
אלה הריהו עסוק ביותר. עם תום התפילה הוכנסתי אל חדרו. הוא 

ישב ליד שולחן-כתיבה מאסיבי. קם לקראתי והושיט את ידו.  

למרואיין,  ממראיין  אוטומטית  הפכתי  ברכה  של  לחיצת-יד  לאחר 
עלי  להמטיר  החל  שהרבי  שעה  בתפקידי,  שהתחלתי  לפני  עוד 
ביקורי  שמטרת  ולפי  וכו'.  סיני  מבצע  צה"ל,  ישראל,  על  שאלות 
בראש   - לשמוע  שרצוני  בעדינות  לרמוז  נאלצתי  אחרת,  היתה 
בחלקו  התנהל  הראיון  ישראל.  מדינת  על  דעתו  מה   - ובראשונה 
בשתי  שעות,  ל-5  קרוב  ונמשך  בעברית,  הגדול  ובחלקו  באידיש 

פגישות, שבוע לאחר שבוע. 

"עד שיבוא משיח צדקנו" - אמר האדמו"ר בקול בוטח והחלטי - "אין 
כל הבדל בין קיבוץ-היהודים הנמצא בברוקלין ובין קיבוץ-היהודים 
 - ישראל"  "מדינת  בשם  מכנה  שאתה  מה  ישראל.  בארץ  הנמצא 
הריהו קיבוץ שיש להם יותר אוטונומיה מאשר יש לקיבוץ היהודי 
יש  מאשר  אוטונומיה  יותר  יש  לו-עצמו  אשר  בברוקלין,  הנמצא 
ליהודי הנמצא ברוסיה. מדינת ישראל הריהי, איפוא, גם כן גלות..."  

שאלתו הנסערת של העיתונאי בתגובה לדברים אלו, והמשך הראיון 
יפורסם בשבועות  הרבי שליט"א מלך המשיח,  עם  הבאים בעז"ה.  .המרתק שערך 

יהודים  שם  להושיב  טובה  כה  הזדמנות  היתה  לא  מעולם 
אתמול;  רק  שהיה  כפי  ואפילו  שנים,  מספר  לפני  שהיה  כפי 
אז אתמול לא אפשרו ליהודים להתיישב שם, ומחכים למחר 
ומחרתיים - שמיום ליום זה נהיה יותר קשה.   )מוצאי ש"פ ראה תשל"ח(

כראש בני ישראל, אהבתו של הרבי שליט"א 
ובלתי  עצומה  יהודי  לכל  המשיח  מלך 
שייך  שאינו  המרגיש  ליהודי  גם  מותנית. 
כמזרח  רחוק  החש  כזה  החסידים,  לעדת 
ממערב מכל ענין שריח חסידות נודף ממנו, 
ואף לאדם המגדיר עצמו כ'מתנגד' לחסידות 
)הרבי שליט"א מלך המשיח, מציין כי כיום 

אין באמת יהודי המתנגד לחסידות(.

תשובה  בעלי  להורים  נולד  רבינוביץ  משה 
בבת-ים. את התקרבותם ליהדות עשו הוריו 
שליט"א  הרבי  של  המסור  שליחו  בהשפעת 
מלך המשיח בעיר, הרב זמרוני ציק. כשהגיע 
בישיבה  ללמוד  משה  נשלח  מצוות  לגיל 
אך  לימוד,  ושיטת  תורה  ספג  שם  ליטאית, 
גם. ריחוק והסתייגות מכל דבר המפיץ ריח 

חב"ד וחסידות.

זכה  לימודיו  תקופת  את  בהצלחה  משסיים 
בשעה טובה להתחתן ולהקים בית בישראל 
עם זוגתו רחל. הם קבעו את מושבם ברמה ב' 
בבית שמש והתחילו את חייהם, אך השנים 
זכו להיפקד בילדים. הם פנו  חלפו והם לא 
יסודיות.  בדיקות  וערכו  מומחה  לרופא 
הבשורה  את  הרופא  עליהם  הנחית  בסיומן 
שום  לכם  אין  הטבעית  "בדרך  הקשה: 
לטיפולים  תפנו  אם  בטן.  לפי  לזכות  סיכוי 

מסויימים - אולי יש סיכוי שתצליחו".

מהרופא  הזוג  בני  יצאו  ועצובים  המומים 
המומחה. כמו אבן כבדה התיישבה על ליבם 
והעיקה על נשימתם. הם החלו להסתובב בין 
מסוגים  טיפולים  ולנסות  מומחים  רופאים 
שונים, אולי סוף סוף יזכו לאושר המיוחל – 

ילד משלהם.

באותו זמן הכירה רחל רבינוביץ את הרבנית 
מלך  שליט"א  הרבי  של  וויינר, שליחתו  חני 
המשיח בבית שמש. הרבנית וויינר שמעה על 
לבקש  רבינוביץ  גברת  את  ועודדה  המקרה 
את ברכתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך 
אולם  הקודש'.  'אגרות  באמצעות  המשיח 
משה, בעלה, סירב מכל וכל אפילו לתת לכך 
חביריו  דברי  את  זכר  הוא  ואפשרות.  מקום 

ואת יחסם לחסידים ומנהגיהם.

הזוג  בני  של  התקווה  לחלוף.  המשיך  הזמן 
והתרחקה.  היא  גם  הלכה  בטן,  לפרי  לזכות 
רק אחרי שמונה שנים מהחתונה 'נשבר' סוף 
סוף הבעל מעקשנותו והסכים לאשתו לגשת 
הגיעה  היא  המיוחלת.  הברכה  את  לבקש 
כתבה  וויינר  הרבנית  ובהכוונת  חב"ד  לבית 
המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי  ארוך  מכתב 
הרבנית וויינר ייחלה בכל ליבה שרחל תזכה 
מלך  שליט"א  מהרבי  ברור  מענה  לקבל 
מפורשת.  וברכה  התייחסות  עם  המשיח, 

אבל. הדברים התגלגלו אחרת.

הגברת  של  מכתבה  הוכנס  בהם  בעמודים 
שום  הייתה  לא  הקודש'  ב'אגרות  רבינוביץ 
ברכה  אפילו  ילדים,  ללידת  התייחסות 
כולו,  המענה  נמצאה.  לא  טובות  לבשורות 
מתחילה ועד סוף, התייחס לחשיבות הגדולה 

של לימוד חסידות.

לימוד  על  מכתב  קיבלתם  אם  "תראי, 
לברכה",  שלכם  הכלי  שזה  כנראה  חסידות, 
אמרה הרבנית וויינר. אולם דבריה לא נפלו 
על אוזניים קשובות. רחל יצאה מבית חב"ד 

מאוכזבת ועצובה.

נראתה  לא  ותקווה  לחלוף  המשיכו  הימים 
באופק. "אולי בכל זאת צריך לקיים את דברי 
רחל.  הרהרה  המשיח",  מלך  שליט''א  הרבי 
לאחר הרבה מחשבות, חודשיים מאז קיבלה 
רחל  החלה  קודש',  ב'אגרות  התשובה  את 

סוף סוף ללמוד בחברותא חסידות.

להתחיל  הזוג  בני  הגיעו  מכן  לאחר  חודש 
טיפול רפואי חדש בבית הרפואה תל השומר. 
הרופא החל בבדיקות ומיד קרא להתייעצות 
מספר  אחרי  הרופאים.  עמיתיו  את  דחופה 
הרופאים  אליהם  פנו  דיונים  של  דקות 
איזה  האמת,  את  הגידו  נוקבת:  בשאלה 
שאת בהריון?!"... .טיפול התחלתם לאחרונה? איך יכול להיות 

בית חב"ד בית שמש

בתשובה שקיבלה 
הגברת רבינוביץ 

ב'אגרות הקודש' לא 
הייתה שום התייחסות 

ללידת ילדים, 
המענה כולו, התייחס 
לחשיבות הגדולה של 

לימוד החסידות.

חלק ראשון מראיון נדיר עם הרבי 
שליט"א מלך המשיח בעיתון 

'הבוקר', ערב ראש השנה תשי"ח



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה
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אחד הפלאים הגדולים בדור האחרון, הוא ארון הספרים 
על  מדובר  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  מאת  התורני 
מתורתו,  חלק  רק  נדפסה  בהם  כרכים  מ-300  למעלה 
כל  מכתבים.  ואלפי  חסידות  מאמרי  שיחות,  הכוללת 
נדלית,  הבלתי  מתורתו  נוספים  ספרים  יוצאים  העת 
ידי  על  מתבצעת  המקיפה  העריכה  מלאכת  כאשר 
ובפיקוחו  מיסודו  החב"דיות,  לאור  ההוצאה  מערכות 
דברי  כמות  עצמו.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של 
בשלל  שמתבארים  הרחב  הנושאים  ומגוון  התורה 
הספרים, נותנים לנו טעימה מתורתו של המשיח, אליה 

ֵנחשף באופן מלא בקרוב ממש, בגאולה השלימה.

הן  והקולח,  היבול התורני המבורך  גולת הכותרת של 
הן  מלכות'.  'דבר  לכינוי  זכו  אשר  השיחות  ספק  ללא 
נאמרו בשנים תשנ"א-תשנ"ב )1991-1992( שבהן החל 
הרבי שליט"א מלך המשיח להשמיע את בשורת הגאולה 
בפרסום נרחב שלא היה קודם לכן. מאורעות התקופה 
ביטוי  מקבלים  העולם,  נכנס  אליו  החדש  והעידן 
וייחודית  חדשה  לסוגה  אותן  והופכים  אלו,  בשיחות 

בתורתו הרחבה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

סיפורו של שיעור
ביותר  זו הסיבה שלימוד שיחות אלו הפך לפופולארי 
ומסגרות  פורומים  קמו  סביבן  מגוונים,  קהלים  בקרב 
הכלים  של  ליישום  בהן,  ודקדוק  לעיון  ייעודיות 
החשובים הטמונים בהן ולקיום ההוראות שבתוכן. אחד 
השיעורים הללו מתקיים ברמת אביב ג' בצפון תל אביב.

אחד מתושבי השכונה הוא מטפל קליני מוצלח ומבוקש 
הרב  המוניטין  במערכת(.  שמור  המלא  )השם  נ'  בשם 
שרכש מזרים אליו אנשים מכל הארץ ורשימת ההמתנה 
האחרונות  השנים  במהלך  קבוע.  באופן  מלאה  שלו 
הוא התוודע לאורה של היהדות והחסידות, בין השאר 

לשכונה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח  באמצעות 
חם  קשר  על  שומר  הוא  איתו  ליפש,  יהודה  הרב 
ה'דבר מלכות'  שיחות  על  נ'  הזמן שמע  ורציף. במשך 
הייחודיות, הזדמן לו ללמוד מתוכן, והן מצאו חן בעיניו 

באופן מיוחד.

החלטה מפתיעה
נ' לבית חב"ד", מספר  הגיע  "במהלך חג שמחת תורה 
הרב ליפש, "כדי להשתתף ב'הקפות' יחד איתנו. בבית 
חב"ד אצלנו קיים מנהג נאה, לפיו כל אחד מהמתפללים 
והאורחים המכובד בנשיאת ספר תורה ובהקראת אחד 

מפסוקי ה'הקפות', עליו להרים כוסית 'לחיים' תחילה, 
טובה שתלווה  החלטה  הציבור  בפני  עצמו  על  ולקבל 

אותו לאורך השנה".

כבוד  של  מחווה  בתור  נ'  של  בשמו  קרא  ליפש  הרב 
וידידות, אלא שבטרם נטל נ' את ספר התורה והקריא 
הוא  טובה  החלטה  איזו  לומר  עליו  היה  הפסוק,  את 
לוקח על עצמו. להפתעת רבים בקהל הכריז נ' כי הוא 
מעוניין לייסד בבית חב"ד שיעור שבועי ללימוד שיחות 
והחזקת  הכיבוד  קניית  הוצאות  "כל  מלכות'.  ה'דבר 

השיעור יהיו עליי", הודיע.

כלים מעשיים מתוך השיחות
מידי  כאשר  לעובדה,  והייתה  קמה  הטובה  ההחלטה 
לומדים  ויחד  משתתפים  כמניין  מתאספים  חמישי  יום 
את  שמעביר  מי  השבועית.  מלכות'  ה'דבר  שיחת  את 
השיעור הוא הרב פנחס טאלר, משליחי הרבי שליט"א 
מלך המשיח בשכונה. בכל פעם נערך סבב בין הלומדים 
טאלר  והרב  השיחה,  מתוך  סעיף  קורא  אחד  כשכל 

מסביר ומבאר את הדברים בכישרון השמור לו.

"מעניינת ביותר היא תגובתו של נ' לאחר מספר חודשי 
לימוד", אומר הרב ליפש. "באחת הפעמים סיפר לנו כי 
משיחות אלו הוא מקבל כוח וכלים מעשיים המסייעים 
בעיות  עם  אף  להתמודד  לאנשים  לעזור  בעבודתו,  לו 
רגשיות-נפשיות מורכבות. אין זה פלא כי בשיחות אלו 
ידי הרבי שליט"א מלך המשיח בהתאמה  על  שנאמרו 
מיוחדת לזמן הגאולה, ניתן למצוא את התשובות לכל 

השאלות והפתרונות לכל הבעיות".

אב,  מנחם  כ"ו-כ"ח  שלישי,  עד  ראשון  בימים  השבוע 
יתקיים קמפיין מימון המונים לטובת הדפסת החוברות 
www.mcng.link/c/dm .השבועיות של שיחות ה'דבר מלכות'. טלו חלק בכתובת: 

דווקא בצבא להוסיף בתורה ומצוות
שגם  אלא  המצות  בקיום  בעצמו  מהדר  רק  שלא  תקותי 
על חבריו משפיע בזה, ולא כהטועים טעות מבהילה אשר 
התורה  לקיים  ושלום  חס  אפשר  אי  בצבא,  כשנמצאים 
לצוד  הרוצה  הרע  היצר  מתחבולות  זה  גם  והרי  והמצוה, 
שאדרבה  הכתוב,  דבר  מלא  ומקרא  ברשתו,  האדם  את 
ומצות,  תורה  בעניני  להוסיף  בצבא  הנמצא  האדם  על   -
גם  תלוי  שבזה  אלא  עוד  ולא  היחיד  הצלחת  תלויה  ובזה 
הצלחת הרבים וכללות הצבא, וכמו שנאמר "כי ה' אלקיך 
מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחנך 
קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" )דברים כג, 
טו( שמזה מובן שיכולה להיות ההצלה ונתינת האויב דוקא 
כאשר ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך ובאם לאו הרי זה גורם 

שיהיה חס ושלום ושב מאחריך, שמביא לתוצאות הפכיות 
חס ושלום . . ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

)אגרות קודש כרך טז עמוד שכז(

הוראות למעבר דירה
טוב  כי  בו  ביום שהוכפל  לבית(  )להיכנס  להעתיק  מהנכון 
יוכלו  ישנה טרחה  ובאם  בזה טרחה,  אין  אם  )יום שלישי( 
ורביעי(,  שני  בימי  )לבד  השבוע  ימי  בשאר  גם  להעתיק 
סידור  לראש  לכל  החדשה  לדירה  להכניס  אנ"ש  ונוהגים 

חומש תהלים ותניא, וכן לקבוע מזוזות תיכף.

  )אגרות קודש כרך טו עמוד שצ(

'דבר מלכות' – התשובות לכל השאלות

הרב יהודה ליפש באירוע הקפות שניות ברמת אביב

מאורעות התקופה והעידן 
החדש אליו נכנס העולם, 

מקבלים ביטוי בשיחות אלו, 
והופכים אותן לסוגה חדשה 

וייחודית בתורתו הרחבה של 
הרבי שליט"א מלך המשיח


