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חדשות טובות
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זו  בשנה  הגאולה,  חודש  כסלו,  חודש  של  ההשפעות 
אראנו",  פלאות  שנת  "תהא  התיבות  ראשי  את  שקיבלה 
מאז  ואכן,  רבים.  בתחומים  טובות  בשורות  מביאות 

לשינוי  עדים  אנו  תחילת השנה 
לחיובית  כולו  בעולם  המגמה 
נמצאות  לבעיות  יותר, פתרונות 
קצב  בעולם,  שונים  במקומות 
המלחמות והיקפן ירד במקומות 
ניכרת  רבים  ובתחומים  רבים, 
ב"ה.  וההתאוששות  הצמיחה 
גם הבשורות הטובות בערב  כך 
חיסולו  על  שעברה  השבת 
הפיתוח  ראש  של  המסתורי 
המלמדות  באיראן,  הגרעיני 
כיוון חיובי בחשיבה של מי  על 
בבחינת  הפעולה,  על  שהחליט 

"הבא להרגך השכם להרגו".

נרשם   זמן,  באותו  זאת,  לעומת 
שפל  רגע  ישראל  במשטרת 
הדרום  תושב  כאשר  חדש, 

הבחין בפורץ ערבי המנסה לגנוב את רכבו בדרום הארץ, 
אך לאחר שירה בו ופגע, הוא מצא את עצמו בתא המעצר.

היסוד ההלכתי
המקרים,  שני  בין  העצומה  הניגודיות  על  לעמוד  קשה 
שתכנן  במי  לפגוע  מאמץ  שיא  נרשם  אחד  מצד  כאשר 
לפעול כנגד יהודים בארץ ישראל, אך מהעבר השני, אדם 
פשוט שבסך הכל ניסה )בפעם הרביעית!( לעצור את גניבת 

מכוניתו, מובל לבית המשפט בהאשמות קשות.

עצמם  את  מוצאים  בו  הלא-פשוט,  למצב  שמודע  מי  כל 
גם  כמו  הרבים,  ובישובים  בערים  הדרום,  מתושבי  רבים 
תושבי הגליל, יודע שדוברי ערבית מכפרים שונים, בוזזים 
וחומסים ציוד מבתים וכלי רכב ופוגעים בעסקים שאינם 
משלמים להם סכומי כסף 
כדמי- במיוחד  גדולים 
היא  אף  המשטרה  חסות. 
מהמקרים  לרבים  מודעת 

אומרים  פקידי-משטרה  כשלפעמים  בצד  עומדת  אך 
בפירוש למתלוננים בנושאים אלו, כי אין מה לעשות ועדיף 
להכנע למאוויהם של הגנבים. כעת כשעמד סוף סוף אדם 
להגן על רכושו, הרי שהוא מוצא 
את עצמו במצב כל כך לא נעים. 

היכן ההגיון?

ולהזכיר  לחזור  המקום  כאן 
לאיסור  ההלכתי  היסוד  את 
שפוסק  כפי  השטחים,  מסירת 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
בשולחן  שכ"ט  בסימן  מההלכה 
"נכרים  שבת:  בהלכות  ערוך 
אם  ישראל,  עיירות  על  שצרו 
באו על עסקי ממון אין מחללים 
על  באו  ואם  השבת,  את  עליהן 
עסקי נפשות, ואפילו באו סתם, 
עסקי  על  באו  שמא  לחוש  ויש 
באו  לא  עדיין  ואפילו  נפשות, 
יוצאים  לבוא,  ממשמשים  אלא 
ומחללין  זיין  בכלי  עליהם 
אפילו  )לגבול(  לספר  הסמוכה  ובעיר  השבת.  את  עליהם 
אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את 
ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש  השבת, שמא ילכדו העיר, 
זו צריכה לעמוד בפני מקבלי ההחלטות  לפניהם". הלכה 
כדרך הטיפול כנגד מכת הגניבות וההצתות בדרום ובגליל.

מהמיצר אל המרחב
יום י"ט כסלו "ראש השנה לחסידות", החל בשבת זו, הינו 
הרבות  בהתוועדויות  חלק  ליטול  סגולה  ועת  רצון  זמן 
מתקבלות  בהם  התניא,  בעל  של  לשמחתו  הנערכות 

החלטות טובות בלימוד החסידות ודרכיה. 

על המשתתפים בשמחה זו אמר בעל הגאולה: "מי שישתתף 
יותר מי  בשמחתי אוציאו מן המיצר אל המרחב". אין לנו 
שצריכים לצאת אל המרחב מאשר בני ישראל בתקופה זו, 
כאשר לאחר שסיימנו את כל עניני העבודה, כעת זוכים, 
הרבי  בהתגלות  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  אל  לצאת 

שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.
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חג החגים 
יום   - בכסלו  י"ט  הגאולה  חג  יחול  השבת 
חסידות  מייסד  הזקן,  אדמו"ר  של  גאולתו 
חב"ד ומחבר ה'תניא', ממאסר. יום זה מסמל 
החסידות  שיטת  על  הקיטרוג  הסרת  את 
והוא מכונה "ראש השנה לחסידות". במוקדי 
ראשון  וביום  קדש  בשבת  יתקיימו  חב"ד 

כינוסים והתוועדויות - טלו חלק בשמחה. 

חג האורות 
- בערב,   )10.12( כ"ד כסלו   - ביום חמישי 
חב"ד  מוקדי  חנוכה.  של  ראשון  נר  יודלק 
מרכזיות  להדלקות  נערכים  כולו  בעולם 
ברחבי הערים, הדלקות בחנויות ובבתי עסק, 
בשורת  ופרסום  שיירות-אור  בית,  ביקורי 
וקבלת  להצטרפות  חוצות.  בראש  הגאולה 
פנו  המרכזיות  ולהדלקות  לשיירות  פרטים 

למוקד חב"ד באיזורכם.

חוזרים לצפון השומרון
יהודים  עשרות  עלו  נועז  לילי  במבצע 
השומרון  שבצפון  לשא-נור  שעבר  בשבוע 
הגירוש  לאחר  במקום  להאחז  מנת  על 
קוראים  בישוב  'ההתנתקות'.  בתקופת 
ולתת  לממשלה להסדיר את העוול הנורא 
לתושבים לחזור לאחר למעלה מ-15 שנה. 
ביישוב מעודדים מכך שמספר חברי כנסת 
הגיעו לבקר במקום, ומצפים משאר גורמי 

ההשפעה לבוא ולפעול למען שא-נור.

גוט יום טוב - חג שמח!
בי"ט כסלו מאחלים: "לשנה טובה בלימוד 

החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו"

 בשבת זו
חוגגים גאולה

בעולם כבר ניתן לראות את השינויים הרבים לטובה. רצף בשורות טובות מלוות את התקופה האחרונה, 
ובמיוחד בשנה זו - פלאות אראנו. בשבת זו - חג הגאולה, נחגוג כולנו את הגאולה האמיתית והשלמה



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

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-יםהשבת
office@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

אחד האירועים המשמעותיים ביותר בחיי כל יהודי הוא 
הבר מצווה – יום בו הופך הילד הצעיר לאיש ומתחייב 
בקיום התורה והמצוות. בפרשת השבוע מופיע המקור 

לכך בתורה:

בסיפור הנקמה של שמעון ולוי באנשי שכם על שפגעו 
 .  . באחותם דינה, אומר הפסוק, "ויקחו שני בני יעקב 
איש חרבו" – הפסוק קורא אותם בתואר "איש", כי ביום 

זה מלאו להם שלוש עשרה שנה.

וכי זוהי בר מצווה?
אך צריך להבין: כיצד ייתכן שיום כל כך חשוב ומרכזי 
כבר מצווה – היום בו נכנסת עיקר הנפש הקדושה באדם 
מאירוע  דווקא  נלמד   – המצוות  בקיום  מתחייבים  ובו 

שלילי של הריגת כל אנשי שכם על ידי שמעון ולוי?

אמנם מצד ההלכה, שמעון ולוי לא עברו על איסור רצח 
כי אנשי שכם היו מחוייבים מיתה, אבל בכל זאת היה זה 
)לכאורה( מאורע שלילי, כפי שרואים שהפעולה הזו לא 

מצאה חן בעיני יעקב אביהם.

מצוותיהם של בני נח 
כדי להבין זאת, יש להקדים ולהסביר את הרעיון העומד 

מאחורי המצוות של בני נח:

ישנם כמה מצוות שלא מופיעים ברשימת "שבע מצוות 
גויים שנענשו על כך שלא  היו  כן  פי  ואף על  נח"  בני 
קיימו  שלא  סדום  אנשי  ולדוגמא:  אלו,  מצוות  קיימו 
את מצוות צדקה והכנסת אורחים נענשו, וצריך להבין 

מדוע, הרי הם לא נצטוו על כך?

)אנשים,  שבו  הפרטים  וכל  העולם  הוא:  הביאור  אלא 
בעלי חיים, צמחים, חפצים דוממים וכדומה( נבראו על 
וכיוון  והתורה.  ישראל  בני   - המטרה  את  לשרת  מנת 
נקבעו  בהם,  נצטוו  נח  שבני  המצוות  שגם  מובן  שכן, 
בעולם  שיהיה  כדי   – ישראל  ובשביל  התורה  בשביל 
סביבה תקינה וטובה יותר, ושהעולם יהיה יותר מזוכך 

לטובת בני ישראל.

ומשום שזהו תפקידם של בני נח, לכן הדין הוא שבן נח 
שעובר על אחת המצוות חייב מיתה, כי כאשר הוא לא 

ממלא את תפקידו ויעודו אין לו יותר זכות לחיות.

)הגם  מיתה  סדום  אנשי  התחייבו  למה  מובן  כעת 
שהם לא הצטוו במצוות הצדקה(, כי המעשים הרעים 
שלהם היו בניגוד גמור לתפקיד המוטל עליהם לעשות 

מהעולם מקום טוב יותר.

אנשי  כל  את  הרגו  ולוי  שמעון  כיצד  גם,  יובן  זה  לפי 
שכם מבלי ליטול רשות מיעקב אבינו – כי כאשר "נבלה 
דווקא  הרי  אחותם  בדינה  ופגעו  בישראל"  נעשתה 
הריגת כל אנשי שכם היא המביאה ל"ישובו של עולם", 
ואדרבה: המעשה שעשו אנשי שכם קומם אותם כל כך 
בכלל  שייך  היה  ולא  הנפש  בעצם  להם  נגע  שזה  עד 

ליטול רשות מיעקב אבינו.

מסירות נפש מעל ההגיון
המצוות  חיוב  את  למדים  מדוע  לשאלה,  התשובה  זו 
ביום הבר מצווה  דווקא מסיפור זה, כי בסיפור הריגת 
אנשי שכם הייתה מעלה עצומה: הפגיעה בדינה נגעה 
מבלי  הזו  בתחושה  חדורים  היו  שהם  עד  כך  כל  להם 

שתהיה שום אפשרות אחרת.

ומזה לומד כל יהודי בתחילת דרכו בעבודת השם את 
בנשמה  לפגוע  שיכול  למצב  מגיעים  כאשר  ההוראה: 
הגיוניים  חישובים  בשום  להתחשב  אסור  האלוקית 
ואפילו לא מגבלות של התורה, אלא חייבים  ומגבלות 

להתעורר ולנהוג במסירות נפש.

ולאחר שמעוררים את הכח העצמי של מסירות הנפש 
לשם  אבל  והגבלה,  במדידה  תורה  פי  על  לפעול  יש 
נפש  המסירות  את  לעורר  ובראשונה  בראש  צריך  כך, 
שלמעלה מטעם ודעת, עד לגאולה השלימה ומיד ממש.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק ה' עמוד 150(

בר מצווה - לפתוח במסירות נפש

כל מדינות המלך
באופן  היתה  שגאולתו  הזקן  רבינו  כתב 
בעיני   .  . לעשות  והגדיל  ה'  ש"הפליא 
כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות 
הזקן  שרבינו  הטעם  ונתבאר  המלך...", 
כסלו  י"ט  של  הגאולה  השפעת  מדגיש 
י"ט  שגאולת  מכיון   - העולם  אומות  על 
כסלו, הגאולה של פנימיות התורה, היא 
העתידה  לגאולה  והכנה  ודוגמא  מעין 
פנימיות  של  הגילוי  שלימות  יהיה  שבה 
אומות  של  הבירור  ושלימות  התורה, 
דבר  על   – הוראה  למדים  ומזה  העולם. 
ישראל  בני  של  וההשתדלות  החיוב 
להשפיע על אומות העולם לקיים מצוות 

שנצטוו בני נח. 

)שיחת שבת פרשת וישלח תשמ"ט - מוגה(

ויהי לי שור וחמור  )בראשית לב, ו( 

חמור רמז למלך המשיח, שנאמר עני ורוכב על חמור. 
)בראשית רבה(   

– מלך המשיח, שלימות  בזה שני קצוות: תכלית התוקף 
ורוכב  'עני   – והביטול  הענוה  תכלית  עם  ביחד  המלכות, 

על חמור'. 
)ספר השיחות תשמ"ט(  

 על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה
. . עד היום הזה  )בראשית לב, לג( 

יתוקן  שאז  כיון  להיתרו,  הנשה  גיד  יחזור  לבוא  לעתיד 
הפגם של "כי נגע בכף ירך יעקב", שבנגיעה זו ניתן הכוח 
ולכן  המקדש,  בית  את  להחריב  שיוכלו  עשו  של  לזרעו 

לעתיד לבוא שיתוקן לגמרי ענין זה, שוב יחזור גיד הנשה 
להיות מותר. 

 וזהו שכתוב "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה 

. . עד היום הזה", כלומר ש"היום הזה" דהיינו בזמן שלפני 
ביאת משיח, אז נוהג האיסור, אבל לעתיד לבוא, המכונה 
בדברי הנביאים בשם "היום הבא" או "היום ההוא" שוב לא 

יהיה האיסור באותו הזמן.
)שו"ת בנין שלמה(    

אינו ברור איך תהיה ההנהגה לעתיד לבוא בנוגע לאיסור 
של גיד הנשה: מצד אחד הרי מצוות אינם בטלות לעתיד 
לבוא, על כל פנים בתקופה הראשונה, ובמילא גם אז יהיה 
קיים האיסור של גיד הנשה; אך מצד שני – הרי לא שייך 
לומר שלעתיד לבוא יישאר אצל יהודי עניין שמזכיר דבר 

בלתי רצוי בנוגע ליעקב אבינו! 
  )חמרא טבא(

כאשר מגיעים למצב שיכול 
לפגוע בנשמה האלוקית 

אסור להתחשב בשום 
חישובים הגיוניים ומגבלות, 

אלא חייבים להתעורר 
ולנהוג במסירות נפש

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

16:10   16:18   16:03  16:13  15:59   הדלקת נרות 

17:13   17:18   17:14  17:16   17:15   יציאת השבת  

הפטרה: חזון עובדיה -  והיתה לה' המלוכה )עובדיה א, א - כא(



נפלאות עכשיו    מענדי ליפשאגרות מלך

   י"ח - כ"ד כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

שייך לכל יהודיפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' בית הבחירה. פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

פרק ח. הל' כלי המקדש. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הל' ביאת המקדש. פרק א. 
פרק ב-ד.

הל' שביתת עשור. פרק ב.
פרק ג.

הל' שביתת יו"ט. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
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   משיח פרידמןהראש והממשלה

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

 הכרעת המלך:
אין "גיור" רפורמי! 

בני  את  וחצו  שהפרידו  אלו  הם   – "דתיים"  עצמם  שקוראים  "אלו 
לגיור  הם  מתנגדים  ישראל  בארץ  שרק  באמרם  לשניים,  ישראל 
שמי  כך  לארץ,  בחוץ  רפורמי  לגיור  מסכימים  הם  אבל  רפורמי, 
ובכך  ל"יהודי",  להיחשב  יכול  בחו"ל  רפורמי  מרב  "פתק"  שמביא 
"זרקו" את יהודי חו"ל . . מי נתן לך סמכות לערוך "מסחר" ו"למכור" 

את כל היהודים שבחו"ל, כן ירבו, עבור היהודים שבארץ ישראל?!

ובפרט שכל ה"רווח" שבדבר מוטל בספק – שהרי סדר הדברים הוא 
"מצוה  אזי  רביע,  או  זורקים חלק מהתורה, מחצה שליש  שכאשר 
שבתחילה  בפועל  שראו  וכפי  בהפכו,  זה  דרך  ועל  מצוה"  גוררת 
וויתרו על ניתוחי מתים, ואחר כך וויתרו על טלוויזיה בשבת, ואח"כ 
לגיור  בנוגע  ואח"כ  שליט,  בפרשת  ואח"כ  השטחים,  בעניין  ויתרו 
רפורמי בחוץ לארץ – דבר שנוגע ל-12 מליון יהודים, ועכשיו רוצים 
לאשר גיור רפורמי גם בארץ ישראל, כיון שהולכים מדחי אל דחי!…" 

ואכן, לצערנו, את אשר יגורנו בא לנו: בשבועות האחרונים, הודיעו 
שופטי דיקטטורת בג"צ לקבל את עמדת הממשלה בנושא הגיור - 

בטרם יפסקו בעצמם בנושא זה. 

בימים אלו, חובה להעלות את הנושא לסדר היום ולדרוש מהממשלה 
נכון  - בהחלטה ברורה ותקיפה. ומה  להשיב מענה להודעת בג"צ 
וראוי יותר מלהשיב בדיוק את מילותיו של נשיא ומנהיג דורנו הרבי 
מלך המשיח שליט"א - הקובע בכתב יד קודשו כי מי שעבר "גיור" 

רפורמי: 

"על פי תורתנו הקדושה והשולחן ערוך אין זה גירות כלל והוא אינו 
יהודי - עד שיתגייר כהלכה" )מענה למי שכתב שעבר גיור רפורמי(. 

בשיחותיו מאריך הרבי מלך המשיח שליט"א לבאר את משמעותו 
של גיור כהלכה - המשנה את מציאות האדם שהיה גוי ונולד מחדש 

כיהודי, כפי שנאמר "גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי". 

במילא ברור ששינוי מוחלט זה יכול להיות רק על ידי בורא העולם 
היא רק על ידי גיור כהלכה  וקבלת עול תורה ומצוות.  .ומנהיגו - שקבע בתורתו שהאפשרות היחידה לגוי להפוך ליהודי 

כבר לפני כיובל שנים, בעקבות 
ההחלטה בכנסת על "הגזירה 

האיומה" להשמיט את המילה 
")שהתגייר( כהלכה" מחוק השבות 

- זעק על כך הרבי מלך המשיח 
שליט"א באינספור שיחות ומכתבים 
)על חלקם נספר במדורים הבאים(. 
בהתוועדות ש"פ בחוקתי תש"ל אף 

התריע בפירוש על המשך ההשלכות 
ההרסניות שיבואו מכך: 

תקלה שהביאה תשובה

במה  להתערב  צריך  אינו  אחד  במקום  שנמצא  שיהודי  והטענה, 
הם  שהיהודים  שאומרת  התורה  היפך  היא   - שני  במקום  שקורה 
אומה אחת ו"גוי אחד בארץ", ובדיוק כשם שאי-אפשר לעשות מגוי 

- יהודי, אפילו שמאה ועשרים אנשים יפסקו שהגוי הוא יהודי...
)י"ט כסלו תשל"א - בלתי מוגה(

כרבת  מתגלה  צדדית  תקלה  גם  לפעמים 
מסייעת  ואף  לשאלה,  כתשובה  משמעות, 
מספר  כך  אחרות.  רבות  בעיות  לפתרון 
'אגרות.קום'  האתר  מנהל  לוגוב,  שלום  ר' 

לכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח:

"לפני כחודש פתחנו אפשרות באתר לרישום 
של משתמשים, המאפשר לכל אחד לשמור 
את התשובות המתקבלות אצלו במשך הזמן, 

על מנת לשוב ולעיין בהם בעתיד.

בשבוע שעבר קיבלתי פניה למערכת האתר, 
היא  שכאשר  כך  על  קובלת  משתמשת  בו 
במקום  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי  כותבת 
דף תשובה המביא צילום אגרת-קודש, היא 

מקבלת דף שגיאה לא צפוי.

זה  היה  התקלה?  צצה  מאין  להבין,  ניסיתי 
בנסיעה,  אני  שכעת  לה  הגבתי  מאוד.  מוזר 
הגיעי למחשב אצור  ה' מיד עם  אך בעזרת 

איתה קשר ונפתור את הבעיה.

בגלל  התרחש  וזה  יתכן  כי  בדעתי  עלה 
טקסט  כגון  מסוימים,  טקסט  בתווי  שימוש 
תוכנות  במחשב,  אחרת  מתוכנה  המועתק 
תווים  לפעמים  המכילות  תמלילים,  עיבוד 
כפריצת  באתר  המזוהים  לעין,  נראים  בלתי 
הודעת  מציג  האתר  כזה  במקרה  אבטחה. 
למנוע  כדי  השימוש  את  וחוסם  שגיאה 

פריצות לניהול או שיבוש האתר.

שהיא  התברר  כך,  על  אותה  כששאלתי 
לחלוטין,  ורגיל  פשוט  בטקסט  השתמשה 
ואף ניסתה כמה וכמה פעמים לקבל תשובה 
על שאלתה אך בכל פעם קופצת לה אותה 

הודעת שגיאה המעידה על תקלה באתר.

ביקשתי ממנה להתקשר על מנת לוודא את 
וגם למגר  לה  לסייע  מקור הבעיה, בתקווה 

את התקלה עבור כל משתמשי האתר.

מדבריה התברר כי נוסח הפניה שלה נכתב 
בצורה מאוד "כועסת", תוך שהיא מחליטה 
חיובי,  לא  מסוים,  רעיון  לבצע  בדעתה 
לפרט(.  המקום  כאן  )אין  בדעתה  שעלה 
החליטה  היא  מצפונה  את  להרגיע  כדי  רק 
דרך  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי  שתכתוב 
האתר ו'תדרוש' ממנו שיאשר לה לבצע את 
רעיונה, היא החליטה מראש כי בכל תשובה 
שתקבל היא תחפש ותמצא איך שהוא אישור 

לרעיונה...

"כעת אני יכול להבין למה צצה לך תקלה", 
לה,  מסביר  שאני  תוך  לה,  להשיב  מיהרתי 
כי את הפניה לבקשת הברכה עושים בכובד 
ראש ומתוך קבלת עול לבצע את התשובה. 
דאג  לכתוב,  תיכננת  בה  פלא שבצורה  "אין 
הרבי שליט"א מלך המשיח שתצוץ לך תקלה 

טכנית שוב ושוב, על מנת שלא תוכלי לבצע 
את שעלה בדעתך".

ואכן לאחר הדרכה  והשתכנעה,  הבינה  היא 
שהיא  תוך  שאלתה,  את  מחדש  כתבה  היא 
מתנסחת מחדש בצורה ראויה, ומוחקת את 
הקודם  במכתבה  שהביעה  ה'כעס'  גילויי 
ואכן הפעם היא קיבלה תשובה שענתה לה 

על בעיותיה.

את  העלתה  והיא  מאחר  כי  לציין,  מעניין 
בתוכנת  בדק  עשיתי  התקלה,  אפשרות 
יכולה  אכן  אם  לאתר  מנת  על  הכתיבה 
באופן  שאכן  גיליתי  שכזו.  תקלה  להווצר 
אין  באתר,  היום  עד  הרגיל שפועל  הכתיבה 
באפשרות  אך  תקלה,  להווצרות  אפשרות 
עלולה  רשומים  למנויים  המיועדת  החדשה 

להווצר תקלה במקרים נדירים.

הבעיות  את  ופתרתי  ההזדמנות  את  ניצלתי 
לא  בעתיד  כי  מוודא  שאני  תוך  הטכניות, 

יווצרו תקלות מעין אלו בעזרת ה'.

הפך  בודד  למשתמש  תקלה  שהיה  מה 
לרווחת  באתר  אחרות  בעיות  של  לפתרון 
ולקבל  להמשיך  שיכולים  אחרים  כותבים 
המשיח  מלך  שליט"א  מהרבי  והדרכה  כמאז ומעולם.   .עצה 

הרב שלום לוגוב

•    לזכות ישראל בן מושקא שיחי' לרפואה שלמה וקרובה בתוך שאר חולי ישראל    •

"כעת אני יכול להבין 
למה צצה לך תקלה", 

מיהרתי להשיב לה, 
תוך שאני מסביר לה 

כי את הפניה לבקשת 
הברכה עושים 

בכובד ראש, ומתוך 
קבלת עול לבצע את 

התשובה 



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

אחד המקומות המזוהים יותר מכל עם בורגנות ו'החיים 
הטובים' הינה מדינת פלורידה שבארצות הברית. הארץ 
האטלנטי  האוקיינוס  לחופי  השוכנת  השמש  שטופת 
מכל  ליהנות  מזמינה  וכמו  נאה,  אוויר  מזג  מספקת 
כי  לשכוח  עלולים  שרבים  פלא  לא  כזה,  במצב  רגע. 
והנאות  לבילויים  מעבר  לחיים,  אלוקית  משמעות  יש 
מפעפעים  שכזה  במקום  כאשר  זאת,  לעומת  העולם. 
התורה  באור  הסביבה  את  ומאירים  חסידיים  חיים 
מאשר  יותר  רבה  משמעות  מקבל  הדבר  והמצוות, 

במקום אחר.

ֶגְדז', משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח  אלעזר  הרב 
מזווית  זאת  מספר  מיאמי,  שבעיר  בפורט-לודרדייל 
לפני  רעייתי  עם  לראשונה  לפלורידה  "הגעתי  אישית: 
כ-7 שנים. כאשר רק נחתנו פגשנו כמה מהחב"דניקים 
המקומיים שקיבלו את פנינו בשמחה, אך דאגו להבהיר 
 Floor של  במשמעות   Florida הגענו:  להיכן  לנו 
לרצפה  הגענו  כלומר  'רצפה',   – לעברית  ובתרגום 
ולתחתית האפשרית. אין צורך להסביר כי הפתגם לא 
רומם את רוחנו במיוחד, אך תוך זמן קצר נוכחנו לראות 
כי כאשר קשורים לרבי שליט"א מלך המשיח, אז כלל 
לא משנה כמה נמוך הוא המקום אליו מגיעים, כי אין 

גבול לגבהים שאליהם ניתן להתרומם".

איש העסקים שהפך לשליח
שביניהם  לישראלים  ובפרט  פורט-לודרדייל  לתושבי 
אין צורך להציג את פעילותו של 'בית משיח' המקומי, 
וגם לא את מי שיזם את הקמתו ונשא בהחזקתו במשך 
לברכה.  זיכרונו  ענתי  מוטי  הרב  הוא  הלא  השנים, 
בעיצומו של יום תשעה באב האחרון ליווה אותו קהל 
מהאוכלוסייה  אנשים  ואלפי  מאות  אך  למנוחות,  גדול 
מדמותו  מיוחדת  השראה  שואבים  עדיין  המקומית, 

הייחודית.

דתי  לא  בחור  בתור  לפלורידה  הגיע  עצמו  מוטי  הרב 
בביזנס  ידו  שלח  הוא  הצבאי.  שירותו  סיום  אחרי 
והעסקים האירו לו פנים, עד שנהיה בעצמו איש עסקים 
הוא  זה  בשלב  דווקא  ההפתעה  למרבה  ומצליח.  גדול 
ביצע תפנית באורח חייו, והחל לשמור תורה ומצוות. 
של  שליח  בעצמו  להיות  והחליט  חב"דניק,  נהיה  הוא 
הרבי שליט"א מלך המשיח. אז הקים את 'בית משיח', 

וסביבו החלה להיבנות קהילה יפה.

המענה פתר את ההתלבטויות
הרב גדז' משחזר כיצד רתם אותם הרב ענתי לשליחות: 

לפעילות.  ונצטרף  שנבוא  וביקש  בארץ  ביקר  "הוא 
באותה תקופה רצה לייסד מסגרת מבוססת של 'חדר' – 
בית ספר יסודי לבנים בו נלמדים מקצועות קודש, והוא 

רצה שנסייע בכך. 

אך  שונות,  בהתלבטויות  כרוך  המעבר  היה  עבורנו 
ובאמצעות  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי  כתבנו  כמובן 
אור  את  להפיץ  תשובתו  את  קיבלנו  קודש'  ה'אגרות 
חינוך  בתחום  במיוחד  בפלורידה,  והמצוות  התורה 

הילדים".

ומסגרת  למיאמי,  עברה  הצעירה  גדז'  משפחת 
הלימודים קמה והייתה לעובדה. במוסד שררה אווירה 
כל  פוגש  שהיה  ענתי  הרב  את  שמאפיין  כפי  מיוחדת, 
הודות  ושמחה.  אהבה  של  וברגש  חם  בחיבוק  יהודי 
לכך הצטרפו למוסד ילדים מכל הסביבה, ומשנה לשנה 
לרכישת  הביא  הגובר  הצורך  והתרחב.  הלך  המקום 
שטח נוסף, ותוך ארבע שנים כבר מנה ה'חדר' שישים 

תלמידים.

770 במיאמי
בנוסף לפעילות החינוכית, מלמד הרב גדז' גם שיעורי 
הישיבה  לצד  המקומית,  הישראלית  בקהילה  תורה 
"אחת  ענתי.  הרב  שהקים  לרבנות  ההסמכה  ומכון 
התכניות שהוא רקם", מספר הרב גדז', "היתה לרכז את 
כל הפעילות במבנה חדש בצורת 770 – ביתו של הרבי 

שליט"א מלך המשיח שבניו-יורק. 

טקס  נערך  הקורונה,  מגבלות  למרות  שעברה,  בשנה 
המשך  את  הצער  למרבה  אך  לבנין,  הפינה  אבן  הנחת 
התאחדו  כעת  לראות.  ענתי  הרב  זכה  לא  כבר  הבניה 
משותף  במאמץ  והקהילה  הרב  של  הרבים  תלמידיו 
לקבלת  הפעילות  את  להגדיל  ובכך  הבנין,  את  פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח".  .להקים 

לבעיות בפרנסה
מתאימה  היום-יומים  בחיי  הנהגה  אשר  פשוט  וגם  ומובן 
להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותיה עליהם נאמר 
וחי בהם, הרי זה גם הצנור והכלי לקבלת ברכת השם יתברך 

בהמצטרך לאדם ולביתו.
מחז"ל,  היעוצה  עצה  ידועה  פרנסה,  דוחק  לענין  ובנוגע 
ומהזמנים  פעמים,  לרבות  ולחלקה  בצדקה  להרבות 
הבוקר  תפלת  קודם  חול  יום  בכל  הוא  לזה  המסוגלים 

להפריש פרוטות אחדות לצדקה.
ולכתבו אודות יציבות רוחו - עליו להתבונן ביסוד אמונתנו 
כל  על  המשגיח  הוא  ויתעלה  יתברך  השם  אשר  ותורתנו, 
הטוב  ומטבע  הטוב  עצם  והוא  פרטית  בהשגחה  אחד 
להיטיב, אלא שצריך להיות כלים מוכנים לזה. זאת אומרת 

לנו בתורתנו תורת חיים,  ה' כפי שגילה  פי רצון  חיים על 
וכשיהיה הענין חקוק במוחו הרי אין מקום לומר, שכשיזכור 
לו  שאין  דבר  יעשה  במעשיו,  עתה  מתבונן  יתברך  שהשם 

מקום בשכל.
ולכתבו שאינו מוצא טעם בעבודתו, הנה כיון שהמשכורת 
שמקבל נותנת לו האפשריות לפרנס בני ביתו שי' ובטח גם 
להפריש לצדקה מזמן לזמן, ובזמנים פנוים גם ללמוד הרי 

זהו טעם הכי חזק ונעים שאפשר לאדם ולמצוא בחייו.
ולכתבו שאין לו זמן פנוי כל כך ללימוד התורה, במצבו אין 
נדרש ממנו שילמוד כמה וכמה שעות, כי אם שיתחיל )אבל 
- תיכף ומיד( משעה קטנה ביום לראשונה ולאחרי משך זמן 
לא ארוך יוסיף על שעה קטנה זו עוד רגעים אחדים, ובודאי 

יווכח אשר יש לו כמה זמן פנוי ללימוד התורה...
)אגרות קודש כרך כב עמוד סד(

להרים את הרצפה לגובה הגאולה

הרב גדז' עם הרב מוטי ענתי

נוכחנו לראות כי כאשר 
קשורים לרבי שליט"א 

מלך המשיח, לא משנה 
כמה נמוך הוא המקום אליו 
מגיעים - אין גבול לגבהים 

שאליהם ניתן להתרומם

mamarim.com < י"ג - כ' כסלו תשפ"א

משלוח חינם וישיר עד פתח הבית

₪

במקום 770
990

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

הספרים 
ישלחו לבית 

הלקוח בימים 
הסמוכים 
לה' טבת 
ה'תשפ"א

כל מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מסודרים ע"פ סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה

בעשרים ושישה כרכים בהדפסה חדשה עם תיקונים והוספות

הכמות
מוגבלת

מהדורה חדשה
ומאירת עיניים

אפשרות עד
שלושה תשלומים

₪

במחיר שאסור 
לפרסם!


