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אי  של  מפלטם  השלילית,  לתכונה  קוראים  כך  רמאות. 
להועיל,  יכול  בה  שהשימוש  חושבים  שעוד  אנשים  אילו 
ועוורות.  סגורות  העולם  אנשי  כל  של  השכל  עיני  וכי 

שמואל,  רבי   - המהר"ש  הרבי 
בשושלת  הרביעי  האדמו"ר 
של  טעותו  את  הסביר   - חב"ד 
את  ולהציג  לרמות  המנסה 
עצמו במעמד רוחני שהוא אינו 
בודאי   – הקב"ה  "את  בו:  אוחז 
את  ואפילו  לרמות,  אפשר  אי 
העולם – גם לא יכולים לרמות; 
אלא את מי – את עצמו, וכי זהו 

'קונץ' לרמות טיפש"?!

בממשלה  שהיושבים  כנראה 
מי  יש  ועדיין  זאת  טרם הפנימו 
ניתן  רמאות  שבדברי  שסבור 
בהסברים  הציבור  את  לשכנע 
הסוער  במזג  ואחרים.  כאלה 
האחרון, כבכל סיבוב של ברקים 
השמים,  את  המטשטש  ורעמים 

אינה  התופעה  ישראל.  ישובי  לעבר  טילים  שוגרו  שוב 
צלמי  השלישית,  לא  וגם  הראשונה  הפעם  זו  אין  חדשה, 
הטיל  של  תמונה  להשיג  חפצים  יודעים,  כבר  העיתונות 
סוער  בלילה  עזה  מול  להתמקם  השיטה,  זו  במעופו? 

והסיכוי לתפוס תמונה שכזו כמעט ודאי.

כולם יודעים כבר
הדרום,  ישובי  מתושבי  ניכר  חלק  וגם  יודעים,  הצלמים 
לישון  ללכת  להם  שעדיף  לילות  ישנם  כי  למדו  שכבר 
מלכתחילה בחדר הממ"ד. כולם יודעים... חוץ ממי שאמור 

לקלוט את המודיעין ולפעול לפיו.

התופעה בה מתרץ צה"ל את זריקת הטיל, כאילו מדובר 
עזה.  תושבי  בקרב  אפילו  לבדיחה  הפכה  ברק,  במכת 
הפנימיות  הקריקטורות 
ללעג  שמות  בעיתוניהם 
תירוצים אלו ודומיהם. כל 
בקודקדו  לו  שמוח  אדם 

מבין כי אין למעשיות אלו שום תפיסה הגיונית, וכי בכל 
פעם יצליחו ברקים להפעיל בדיוק נמרץ כמות מצומצמת 
של טילים המיועדים לטווח מסוים? הסיבה שדובר צה"ל 
משתמש בתירוץ הברקים נועדה 
הציבור  בעיני  להצדיק  כדי  רק 
כנגד  הרופסת  התגובה  את 
בביטחה  החיים  הטילים  משגרי 
בחורבות גוש קטיף וסביבותיה.
וכך בכל פעם, מנופפים בתירוץ 
החרפה.  את  לבלוע  כדי  אחר 
ארגוני הטרור כבר יודעים - 'כל 
ש'מותר'  הרי  תגזימו,  שלא  זמן 
לכם לאיים על שלומם של כמה 
שהדבר  מבלי  אזרחים  מליוני 

יביא לתגובה הולמת'.

מתי?  עד  השאלה,  ונשאלת 
ונחשפת.  הולכת  האמת  הרי 
את  מבינים  אנשים  ויותר  יותר 
הממשלה  שדוברי  האיוולת 
מנסים למכור לציבור וחשים כי 
תחושת ההגנה הולכת ונעלמת. היחידים שאולי מאמינים 
זה  ועל  לציבור,  אותם  אלו המספרים  הם  אלו,  לתירוצים 

כבר נאמר קודם: "מה החכמה לרמות את עצמו?".

למצוא את האמת
מאחוריה.  ולעמוד  לציבור  האמת  את  לומר  הזמן  הגיע 
כמו בסוגיות רבות, לא לאפשר למכור את השקר כתירוץ 
ישראל  עם  הגנת  על  ולויתור  הנדרש  המשילות  לחוסר 
צריך  המדיניות  בשינוי  הראשון  השלב  שהם.  מקום  בכל 
להיות התייצבות אמיתית מול המציאות, שקיפות, חיפוש 
ו'ספינים'  מעשיות  מסיפורי  והימנעות  אמיתיים  פתרונות 

המוגשים מאופרים ומיופים לציבור בוקר וערב.

לא לחינם נקרא שמה של הגאולה הקרובה 'גאולה אמיתית 
על  גאולתי שעובר  תהליך  מאותו  וחלק  ושלימה', מאחר 
יותר  ברורה  אמת  ואין  האמת,  גילוי  הוא  כולו  העולם 
מהמציאות על פי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח המבשר 

ואומר: "הגיע זמן הגאולה", תיכף ומיד ממש.
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שיעורים במאמרי חסידות
'יוטיוב'  באתר  פועל  חודשים  מספר  מזה 
זמרוני ציק'. בתקופה האחרונה  'הרב  ערוץ 
את  המרכז  נפלא  בפרוייקט  הערוץ  החל 
בכלל  בחסידות  המצולמים,  שיעוריו 
ובמאמריו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
בפרט. הפרוייקט מכיל מאות סרטוני וידאו 
אשר יעלו במשך השנה הקרובה לפי סדר 
כמנוי  הירשמו  והחגים.  התורה  פרשיות 

לערוץ.

קליפ: רק תבוא 
מפיק  בנסמיאן  נחמן  חיים  החב"די  הזמר 
הצפייה  על  ועוצמתי  מקפיץ  סוחף,  קליפ 
הסינגל- והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
גדולה  בהשקעה  הופק  תבוא"  "רק  קליפ 
והוא השני בסדרת סרטוני הגאולה, לצפייה 

חפשו ביוטיוב: חיים נחמן - רק תבוא. 

פתגמים לחודש כסלו 
לרגל חודש כסלו - בו מורה הרבי שליט"א 
מלך המשיח ללמוד מידי יום פתגם מתורת 
במרכז  הופק   - חב"ד  שושלת  אדמו"רי  כל 
עיניים  ומאיר  מהודר  ספר  'ממש'  ההפצה 
בו  עמודים(,   217( מחודשת  בהדפסה 
פתגמים מתורת רבותינו נשיאינו מחולקים 
לימי החודש ומסודרים לפי נושאים על מנת 
להקל על הלומדים. להזמנות צלצלו לטל': 

.077-5123770

בחסות מזג האויר הסוער
לילה חורפי מעל רצועת עזה. הברקים מאירים 

את השמים והמחבלים יורים טילים.

 לגלות את
האמת עכשיו

רגע לפני הגאולה - הנקראת גם 'אמיתית' ו'שלימה' - שתוביל את העולם לגילוי האמת: הגיע הזמן לומר 
את האמת לציבור ולעמוד מאחוריה. אין אמת יותר ברורה מהנבואה הברורה: "הגיע זמן הגאולה"
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אל  הקדוש-ברוך-הוא  התגלה  בארץ,  רעב  החל  כאשר 
מאברהם  )בשונה  מצרימה"  תרד  "אל  לו  והורה  יצחק 
אבינו שכן ירד למצרים בימי הרעב( –הסיבה לכך היא 
בזמן  תמימה"  כ"עולה  שעלה  בעת  התקדש  שיצחק 
ארץ  מגבולות  לצאת  מעתה  עליו  ונאסר  העקידה, 
ישראל. "מעשה אבות - סימן לבנים" – ההוראה מסיפור 
שמקומו  היא,  ויעקב  יצחק  אברהם  בני  עבורנו,  זה 
בגאולה  ישראל  בארץ  דווקא  הוא  יהודי  של  האמיתי 
האמיתית והשלימה, ולכן יהודי אינו יכול להיות רגוע 

ומרוצה כל עוד הוא לא נמצא בארץ ישראל. 

תובעים  מצפים,  ישראל  שבני  רואים  אנו  זה  מטעם 
עבדך  דוד  צמח  "את  ותפילה  תפילה  בכל  ומבקשים 
מהרה תצמיח", "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" 
יצחק  אצל  שהיה  כפי  ישראל  בארץ  כולם  יהיו  שאז 

אבינו.

מיזוג שתי גישות פעולה
הרוחנית:  בעבודה  קוים  שני  מסמלים  ויצחק  אברהם 
אברהם אבינו יצא מארץ ישראל וירד למצרים, ועבודתו 
שהסתובב  ידי  על  בה'  האמונה  הפצת  הייתה  הכללית 
ועבר ממקום למקום ופרסם שיש א-ל אחד; לעומתו – 
חייב  היה  אלא  כלל  לארץ  לחוץ  יצא  לא  אבינו  יצחק 
כמעט  ישראל  בארץ  ואפילו  ישראל,  בארץ  להישאר 

שלא יצא ממקומו.

שני קוים אלו מהווים הוראה ו"סימן לבנים" לכל אחד 
יושב  את  גם  ומלמדת  מהווה  אברהם  דרכו של  ואחד: 
תורה  בלימוד  הוא  עיסוקו  שעיקר  הלמדן   – האוהל 
ובטיפוח העבודה האישית – לצאת ולפרסם בכל מקום 
את שמו של הקדוש ברוך הוא ולקרב עוד יהודי לתורה 

ומצוות; ומדרכו של יצחק לומד כל יהודי – גם אחד כזה 
שמתעסק לרוב בהפצת אלוקות ובקירוב יהודים – צריך 
גם מידי פעם "להתנתק" מכל מה שקורה בחוץ ולשבת 

וללמוד תורה ללא שום דאגות.

מגדלור של אלוקות
רק  הייתה  יצחק  של  עבודתו  באם  להבין:  נותר  כעת 
עם עצמו, כיצד זה מסתדר עם שם הפרשה "תולדות" 
שמשמעותו הוא "הולדה" גם ברוחניות – לצאת החוצה 
ולקרב יהודי נוסף? אלא מוכרחים לומר שעבודתו של 

יצחק שילבה גם הפצה ופרסום אלוקות. כיצד?

התשובה לכך תובן לפי דברי הנביא ישעיה אודות חזון 
הר  יהיה  נכון  הימים  באחרית  "והיה  הגאולה  יעודי 
האמיתית  בגאולה  הגויים":  כל  אליו  ונהרו   .  . ה'  בית 
בית השם  אל  הגויים מרחבי תבל  כל  ינהרו  והשלימה 

בירושלים כדי ללמוד ולהכיר את השם ולעבוד אותו.

כדי  לארץ  לחוץ  לצאת  יזדקקו  לא  ישראל  בני  אבל, 
להשפיע על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח, 
אלא ההשפעה תהיה כתוצאה מהמצב המושלם שיהיה 
בתפארתו  יהיה  המקדש  בית  כאשר  ישראל,  בני  אצל 
והעמים  הגויים  על  ממילא  ישפיע  שזה  בירושלים, 

שינהרו ויבואו אל בית השם.

פעולה אישית שמשנה את העולם
כך גם יכול כל אחד לנהוג בדרכו של יצחק אבינו: יצחק 
יצא ממקומו כדי  וכמעט שלא  ישראל,  יצא מארץ  לא 
לפרסם את הקב"ה, אלא בהיותו במקומו בארץ ישראל 
הוא משך אליו את כל הגויים כדוגמת אבוקה שמושכת 
אליה את הניצוצות. ההוראה מכל זה פשוטה: גם אלו 
שעבודתם התמידית היא פרסום אלוקות, צריכים מפעם 
לפעם להתעסק עם העבודה האישית, ואין זה "מעילה" 
חלילה בתפקיד, כי גם על ידי לימוד התורה מעמידים 
"תולדות" ומושכים עוד יהודים לקיום התורה והמצוות 
האמיתית  הגאולה  תקופת  את  מחישים  זה  ידי  ועל   –
לים  כמים  השם  את  דעה  הארץ  "ומלאה  והשלימה 

מכסים" תיכף ומיד ממש.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק כה ע' 123(

מה לומדים מאברהם ויצחק אבותינו? 

יחי אדוני המלך לעולם
מסתיימת  שרה  חיי  פרשת  של  ההפטרה 
לעולם"  דוד  המלך  אדוני  "יחי  בהכרזה 
במלכות  שנמשכה  דוד  מלכות  נצחיות   -
שלמה, ששלימותה על ידי המלך המשיח 
שהוא "מבית דוד ומזרע שלמה" - שתוכנה 
של  מציאותו  התגלות  הוא  זו  הכרזה  של 
מלך המשיח. ועל ידי זה ולאחרי זה באה 
 - פעולותיו  ידי  על  כל  לעין  התגלותו 
"ואלה  השבוע:  פרשת  בהתחלת  כמרומז 
)"תולדות"(  שהלידה   - יצחק"  תולדות 
של מלך המשיח )התגלות מציאותו( היא 
ש"כל  עד  )"ואלה"(,  כל  לעין  גלוי  באופן 

השומע יצחק לי" )"יצחק"(. 

)שיחת שבת פרשת תולדות תשנ"ב - מוגה(

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו  )תולדות כה, כא( 

תפילתו של הצדיק היא, שכבר יהיה "יצחק לה'" - שיהיה 
צחוק ושמחה לה', כי בזמן הגלות אין שמחה לפניו כביכול, 
יהיה  ואז  במעשיו",  ה'  "ישמח  יתקיים  לבא  לעתיד  אך 
שמחה ושחוק לפניו יתברך בשלימות, כמבואר במדרשים.  

)קול יעקב(  

ויתרוצצו הבנים בקרבה  )תולדות כא, כב( 

יעקב ועשו היו מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני 
עולמות.  

  )רש"י(

חלקו  ועשו  שיעקב  חז"ל,  שאמרו  מה  פי  על  לפרש  יש 
עצמם בעודם בבטן, בשני עולמות, יעקב נטל לעצמו עולם 

הבא, ועשו נטל לעצמו עולם הזה. והנה, אמנם אחר כך 
התנחם עשו בעצמו, כי לא טובה החלוקה שעשה. כי הלא 
לו  שיש  רוח  נחת  מכח  הזה,  עולם  גם  ליעקב  יש  באמת 
בעולם הזה במה שהוא מוכן לעולם הבא. ולהיפך, עשו לא 
ימולא לו תאות עולם הזה, בידעו כי הוא מוכן לגיהינום, 

וזהו שאמרו 'מריבים בנחלת שני עולמות'.   
  )תורת משה לחתם סופר(

ושני לאומים ממעיך ייפרדו   )תולדות כא, כג( 

יש לפרש, כמו שממעיך ייפרדו איזה ראשון ואיזה אחרון, 
יעבוד  ורב  וממשלתם עלי אדמות,  גם מלכותם  יהיה  כך 
צעיר בסוף. ומזה ידעה רבקה כי יעקב הצעיר הוא הצדיק, 
ה' אחד ושמו  יהיה  "ביום ההוא  יתקיים  כי בוודאי בסוף 

אחד".  
  )ישמח משה(

בני ישראל לא יזדקקו לצאת 
לחוץ לארץ כדי להשפיע 
על אומות העולם לקיים 
שבע מצוות בני נח, אלא 

ההשפעה תהיה כתוצאה 
מהמצב המושלם אצלם

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

16:16   16:20   16:06  16:16  16:02   הדלקת נרות 
17:17   17:19   17:15  17:17   17:16   יציאת השבת  

הפטרה: "משא דבר ה'" - "צבאות הוא" )מלאכי א, א - ב, ז(
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ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

   ד' - י' כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

פסק דין של התורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מעשר. פרק י-יב.
פרק יג-יד. הל' מעשר שני ונטע רבעי. פרק א.

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.
פרק יא. הלכות בכורים .. פרק א-ב.

פרק ג-ה.

הל' שבת פרק כו.
פרק כז.
פרק כח.
פרק כט.

פרק ל.
הל' עירובין. פרק א.

פרק ב.
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מילה של צדיק  ארץ ישראל - 
בבעלות של כל יהודי

רק  שהוא  היכן  ישראל,  ארץ  כל  על  "בעל-הבית"  הוא  יהודי  "כל 
נמצא, ולאף אחד אין רשות לומר לו שמכיון שהוא נמצא במקום 
בארץ  שני  ל"שעל"  בנוגע  לומר  מה  לו  אין  ישראל  בארץ  אחד 
של  ומצב  במעמד  בחוץ-לארץ,  נמצא  הוא  אם  ואפילו  ישראל; 
לו  יש  בכל-זאת  מצרים",  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  "האובדים 
בעלות על כל טפח - וכפי שקוראים לזה עכשיו "שעל" - בכל ארץ 

ישראל, היכן שהוא רק נמצא.

ואין זה בכח ובזכות עצמו - אלא זו ירושה שהקב"ה נתן לאברהם 
את  נתתי  "לזרעך  לו  אמר  והקב"ה  אברהם",  היה  ש"אחד  אבינו, 
הארץ הזאת" - הן את ארץ שבעה אומות, והן את ארץ "קיני קניזי 
מפרש  שרש"י  כפי  נתתי",  "לזרעך  כך  על  אמר  והוא  וקדמוני", 
בפשוטו-של-מקרא ש"אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשוי'" - הרי 
מובן, שכל "שעל" בארץ ישראל שייך לכל יהודי בכל מקום שהוא.

וכל הדיבורים והאסיפות והחתימות על הנייר על ענין זה או על ענין 
אחר - אין בהם ממשות באמיתית המציאות של עולם-הזה הגשמי, 
כי "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" - הקב"ה הוא "בעל-הבית" 
על ארץ-הקודש, ועל כל העולם, ועל כל אלו שמדברים ומנהלים 
משא-ומתן, ומתווכחים שרוצים לפעול תנאים טובים יותר או טובים 

פחות, שאין כאן המקום להאריך בזה.

והקב"ה אמר שזוהי "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית 
השנה ועד אחרית שנה", וכפי שכתוב במדרש שהקב"ה בחר בארץ 
ישראל מכל הארצות, ובחר ביהודים מכל האומות, כפי שאומרים 
"אתה בחרתנו מכל העמים", והוא אמר "יבואו ישראל שבאו לחלקי 

וינחלו את הארץ שבאה לחלקי";

הקב"ה נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, בכל מקום שהם, באופן 
של "ברית עולם", "נחלת אבות" ו"נחלת עולם", שאף אחד אינו יכול 

לשנות את זה, אפילו אם הוא רוצה.

על-אחת-כמה-וכמה שבעצם הרי אף יהודי אינו רוצה למסור אפילו 
שעל אחד מארץ ישראל, ורק שישנם כאלה ש"יצרם אנסם", עד כדי-
כך, שנראה להם שייצא מזה טובה למישהו - אך האמת היא שלא 
שכתוב  מכיון  לאומות-העולם,  ולא  ליהודים  לא  טובה  מזה  תצא 
את  "סובלת"  אינה  ישראל  קדושים שארץ  ובפרשת  אחרי  בפרשת 

אומות-העולם, ודבר זה הוא בטבע ארץ ישראל!

שלום",  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  "דרכיה  של  באופן  זה  ואכן   -
נתיבותיה  "בכל  שיהיה  וצריך  קטן",  בגוי  תתגרה  ש"אל  ואומרים 
יודעים  עצמם  שהם  מכיון   - לאומות-העולם  ביחס  גם  שלום" 
שהיהודים אינם רשאים למסור חלקים מארץ ישראל, מכיון שהקב"ה 
ישראל בכל מקום שהם".   .נתנה על-ידי "נחלת אבות", באופן של "נחלת עולם" לכל בני ובנות 

התורה פסקה דין ברור שכשבאים עכו"ם ומבקשים "תבן וקש" והם 
אומרים בפירוש שהם לא רוצים לעשות מלחמה אלא רק רוצים 
שיתנו להם "תבן וקש" ואחר-כך הם ילכו לדרכם - שידעו שאי-

אפשר לסמוך על זה.
)מוצאי ש"פ חיי-שרה תש"מ - בלתי מוגה(

עצוב  אתה  מדוע  אלעזר?  לך  קרה  "מה 
וצריך  היום  תורה  שמחת  חג  הרי  ומוטרד? 

להיות בשמחה גדולה!"

ברחבה  האחרון  תורה  שמחת  בחג  זה  היה 
קרית  הדרומית  בעיר  חב"ד  בית  שליד 
מלאכי. כל המתפללים ישבו יחד להתוועדות 

חסידית לכבוד החג. 

אחד האברכים החב"דיים, ר' חיים טל, הבחין 
שהיה  שמו,  גנזלר  אלעזר  אחר,  במתפלל 
אינו  עדיין  אלעזר  ומודאג.  מוטרד  נראה 
חב"דניק במוצהר אולם הוא נהנה להתפלל 
כעת,  בקרבתם.  ולהיות  חב"ד  חסידי  עם 
הדאגה על פניו, הייתה נראית כמשהו יוצא 

מן הכלל, משהו שיושב עמוק עמוק בלב...

לא  ואני  מאוד  ומודאג  מוטרד  אני  "אכן, 
אחר",  דבר  לשום  דעתי  את  לפנות  מסוגל 
ימים  מספר  "לפני  ליבו.  את  אלעזר  שפך 
אחרי  קצר  זמן  טובה.  בשעה  בת  לי  נולדה 
לטרדה  הפכה  הגדולה  השמחה  הלידה, 
לתינוקת  שעשו  בבדיקות  גדול.  וללחץ 
סובלת  שהיא  הרופאים  גילו  הרפואה  בבית 
ממחלה גנטית נדירה. יש רכיב בדם שנקרא 
של  ייחודית  קבוצה  הם  האנזימים  אנזים. 
שונים  כימיים  לתהליכים  הגורמים  חלבונים 
התינוקת  אצל  הדם.  בתאי  המתרחשים 
את  שמפרק  האנזים  בדם  לגמרי  חסר  שלי 
אומרים  הרופאים  בגוף.  הסוכר  מסוגי  אחד 
שתינוקות כאלה לא מחזיקים מעמד בחיים 

יותר משבועיים", סיים אלעזר בעצב רב...

דממה השתררה בשולחן ההתוועדות. דממה 
ר'  וזעזוע. הראשון שהתעשת היה  של הלם 
לבקש  מוכרח  אתה  כזה,  "במצב  טל:  חיים 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  מהרבי  ברכה 

המשיח. רק הוא יוכל להושיע אותך!".

עיניו של אלעזר אורו. כמה הוא ציפה בתוך 
עידוד  לו  להעניק  שיצליח  למשהו  תוכו 
להמשיך  הכח  את  לו  שיתן  משהו  ותקווה, 

ולהאמין שהכל יתהפך לטובה...

וניגשו אל בית חב"ד, שם ליד  יחד הם קמו 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  תמונתו 
שפך אלעזר את ליבו וביקש ברכה לנס מעל 
הטבע. הוא קיבל על עצמו גם החלטה טובה 
להתחיל ללמוד חסידות, ככלי רוחני לקבלת 

הברכה. 

יחד הם פתחו את ה'אגרות-קודש' ור' חיים 
החל לקרוא את תשובתו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח. בקריאה ראשונית של המכתב 
לבעיה  התייחסות  שום  חיים  ר'  ראה  לא 

המדוברת. 

אולי  אלעזר,  לידי  הספר  את  העביר  הוא 

בין  שטמונה  בתשובה  להבחין  יצליח 
המילים. אלעזר נטל את הספר בידיו ואחרי 
רגע פרץ בקריאת התפעלות: "אני לא מאמין! 
תראה איזו ברכה!" במכתב התשובה הופיעה 
של  בהבזק  הבין  ואלעזר  לחתונה,  ברכה 
רגע שהמשמעות היא שהרבי שליט"א מלך 
המשיח מברך אותו שיזכה לרקוד בחתונתה 

של בתו!

הטרדה  אלעזר.  של  ליבו  את  הציף  האושר 
הגדולה נעלמה מליבו והוא חש שהוא הופך 
האמין  הוא  אדמות.  עלי  למאושר  רגע  בין 
שליט"א  הרבי  שהבטחת  מוחלטת  באמונה 
מלך המשיח תתקיים ובתו תבריא לחלוטין!

בעודו  אחד,  בהיר  וביום  חלף,  וחצי  שבוע 
במפתיע  טל  חיים  ר'  פגש  ברחוב,  צועד 
נס  איזה  לא תאמין  חיים,  "הרב  אלעזר.  את 

התרחש!", צעק לעברו אלעזר בהתרגשות. 

לתינוקת  בדיקות  שוב  עשינו  החג  "אחרי 
שהאנזים  מסתבר  התוצאות.  הגיעו  והיום 
המדובר בדם החל במפתיע לעבוד. זהו! כבר 
בריאה!"...     התינוקת  סכנה!  חשש  שום  אין 
ה' בחתונה שלה, בשעה טובה ומוצלחת....כעת הוא כבר מתחיל לצפות לרקוד בעזרת 

הרב חיים טל

דממה השתררה 
בשולחן ההתוועדות. 

דממה של הלם וזעזוע. 
הראשון שהתעשת 
היה הרב חיים טל: 
"במצב כזה, אתה 

מוכרח לבקש ברכה 
מהרבי שליט"א מלך 
המשיח. רק הוא יוכל 

להושיע אותך!"

קטע משיחת ג' סיון תשל"ז, בה הרבי 
שליט"א מלך המשיח משיב לטענה 
שכביכול לא מקובלת "התערבותו" 

בענייני ארץ הקודש, כמו מאבקיו 
בנושאי 'שלמות הארץ' ו'מיהו יהודי': 



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד

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

השבוע נחתם כינוס השלוחים העולמי, של שלוחי הרבי 
שליט"א מלך המשיח ברחבי העולם. בקשר לכך ראוי 
לציין כי בדור האחרון התרחב מושג ומוסד השליחות 
ויהודי  יהודי  ניתנו לכל  והכוחות  והמשימה  ועוד,  עוד 
להפיץ את אור התורה והמצוות ואת מעיינות החסידות 

בסביבתו ובמקום מגוריו. 

מענדל  מנחם  הרב  להדגיש  מבקש  הזו  הנקודה  את 
ליפש, בשעה שהוא מספר על השליחות שלהם בשכונת 

'מגדל המים' בבית שמש.

בהתאם להוראה שקיבלו באופן אישי מהרבי שליט"א 
את  קבעו  קודש',  ה'אגרות  באמצעות  המשיח  מלך 
מגוריהם דווקא בסביבה לא דתית, והחלו את פעילותם 
המניין  במסגרת  וכן  תורה,  שיעורי  ומסירת  בארגון 

שייסד הרב אלישע שפירא, חמיו של הרב ליפש.

עמד בהבטחה
לרבי  ליפש  הרב  נסע  החתונה,  לאחר  כשנה  בערך 
ביקור  באותו  השבועות.  לחג  המשיח  מלך  שליט"א 
ההתוועדות  ובעת  גדולה,  בהתעוררות  שרוי  היה  הוא 
הגדולה שנערכת בצאת החג נשא הבטחה לא להסתפק 
ולהקים  להתרחב  אלא  התפילה,  מנייני  בפעילות 

בשכונה בית חב"ד של ממש.

ה' עזר ובתוך כמה חודשים נמצא מקום מתאים ברחוב 
טובה  בשעה  העיריה.  ובנין  הקניון  מול  ומרכזי  ראשי 
נחתם חוזה שכירות והפעילות עברה לשכון במקום של 
קבע וקיבלה תנופה גדולה. מנייני התפילה שנערכו עד 
עתה בשבת החלו לפעול גם בשאר ימי השבוע, ובמקום 
גאולה  בענייני  בחסידות,  רבים,  תורה  שיעורי  נוסדו 
ה'דבר מלכות' שהכל  וכמובן שיעור  בשיחות  ומשיח, 

בהן.

הקורונה מסייעת לשליחות
בפעילות  לכאורה  פגעה  הקורונה  נגיף  "התפשטות 
השגרתית של בתי חב"ד רבים", אומר הרב ליפש, "אולם 
 – אצלנו במידה מסוימת היא אף חיזקה את הפעילות 
התחלנו לקיים את התפילות ברחוב כדי שייערכו באוויר 
הפתוח, ולא וויתרנו גם על השיעור היומי המתקיים בין 
תפילת מנחה לערבית. כדי שרעשי הרחוב לא יפריעו, 
נוצר  כך  השיעורים.  נמסרים  דרכו  רמקול  הצבנו 
מחזה מיוחד של שיעור תורה בליבו של רחוב מרכזי, 
ומשתתפים  להאזין  עוצרים  והשבים  העוברים  וגם 
בשיעורים. הבחנתי אף באחד מבעלי החנויות כיצד הוא 

יוצא ונעמד בפתח החנות במיוחד כדי להאזין לשיעור".

לאור המצב שנוצר בו לא ניתן לקיים התקהלויות של 
אחר  פן  לטפח  ליפש  הרב  החל  סגור,  במקום  אנשים 
תכנן  הוא  אנשים.  עם  אישי  קשר  וליצור  בפעילות 
עובר  הוא  באזור, במסגרתו  היקף  רחב  לעצמו מסלול 
באופן אישי במקומות המסחר והתעסוקה ופוגש אנשים 
מפתח  אמצעי  הבלתי  המפגש  פנים.  אל  פנים  רבים 
רבים  אנשים  ומקדם  השכונה,  תושבי  עם  מיוחד  קשר 

בשמירת תורה ומצוות.

המימון הובטח מראש
היה זה בחודש חשוון בשנה שעברה, כאשר הרב ליפש 
כתב לרבי שליט"א מלך המשיח, וקיבל מענה באמצעות 
הגאולה',  'חג  לחגיגת  להתכונן  יש  כי  קודש'  ה'אגרות 
מסכום  חצי  ישלם  הוא   - החגיגה  עלויות  ובדבר 
ההוצאות באמצעות ציבור החסידים. הרב ליפש ביצע 
את הדברים הלכה למעשה, העריך את היכולת הכספית 
כפול.  חגיגה בסכום  והחליט לארגן  של חסידי המקום 
שכרנו  ביותר  הטוב  הצד  על  יתקיים  שהאירוע  "בכדי 
אורח  מרצה  ואף  ונגן,  זמר  קייטרינג,  הזמנו  אולם, 
שיבוא במיוחד. יחד עם זאת ראיתי ברכה מיוחדת בגיוס 

התרומות הרבה מעבר לרגיל" הוא מספר.

כסיוע לכיסוי ההוצאות החליטו לערוך מכירה פומבית 
על דולר שנתקבל מהרבי שליט"א מלך המשיח לברכה 
הנוכחים  אחד  הפתיע  המכירה  במהלך  והצלחה. 
בהודעה כי הוא תורם דולר נוסף, ובסופו של דבר שני 
הדולרים נרכשו בדיוק בסכום של עלות ארגון האירוע! 
כ-200 איש השתתפו בחגיגה, ותגובות חמות התקבלו 
לפעול  מתחילים  רק  "כאשר  מכן.  לאחר  רב  זמן  עוד 
ברכה  רואים  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  והצלחה גדולה", הוא מסכם.   .בשליחות 

הדרך לקרב את הגאולה
התורה  בדרך  בהליכה  רק  אשר  היא,  האמיתית  האמת 
הגאולה.  את  ולקרב  להיוושע,  ישראל  בני  יכולים  ומצוה 
כי כשם שהגלות באה רק בגלל חטאינו, כפי שאנו אומרים 
זאת בתפלה ומפני חטאינו וכו' - כך גם הגאולה תבוא על 
ידי תשובה על החטאים והעוונות, כפסק הגמרא ופוסקים 
משיח  את  לנו  ישלח  יתברך  השם  שאז   - מקומות  בכמה 
הגאולה  אל  אותנו  ויביא  הגלויות  את  יקבץ  והוא  צדקנו, 
באמת לעשות  יהודי הרוצה  ולכן כל  האמיתית והשלימה. 
משהו כדי לקרב את הגאולה ולקצר את הגלות, לכל לראש 
צריך לעשות כל מה שאפשר, שקיום התורה ומצוותיה בין 

בני ישראל ירבה ויגדל.
)תרגום מאגרות קודש כרך טז עמוד סד( 

המשיח מעוניין שהשכל והלב היהודי 
יהיו בתורה

משיח  פני  קבלת  אודות  מכתבכם,  בסיום  לקרוא  שמחתי 
מוכנים  תקותי, שכבר  את  זה מבסס  בקרוב, שדבר  צדקנו 

ופועלים באופן מתאים לקבל פני משיח צדקנו. 

שכן מובן, שלמשיח לא נוגע כל כך, כמה דולרים יהיו בכיס, 
וכמה בתים יותירו בגלות, נוגע הלב היהודי והראש היהודי 
יהיה  שבראש  שהשכל  אחרות  במלים  היהודיות,  והידיים 
חדור בלימוד התורה, הלב היהודי יהיה חדור ברגש לתורה 
ויהדות, ולעשות בחיי היום יום ברוח ולפי הוראות תורתנו 

תורת חיים. 
)תרגום מאגרות קודש כרך כב עמוד קמה(  

כל אחד שליח, כל אחד יכול

הרב ליפש )משמאל( בהקפות שניות. )צילום: אהרן שפירא(

במידה מסוימת דווקא 
ה'קורונה' חיזקה את 

הפעילות – התפילות 
והשיעורים באוויר 

הפתוח, מושכים את 
העוברים והשבים

פרטים בקרובמבצע הפצה חסר תקדים בארץ הקודש
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