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לפני כשלושים שנה, עם התפתחות הטכנולוגיה הלווינית 
החלו  בעולם,  שונות  נקודות  חיים  שידורים  המאפשרת 
במסגרתו  עולמי,  אירוע  החנוכה,  חג  ימי  במהלך  לערוך 

ברחבי  ממוקדים  מתאחדים 
העולם, בצפיה בכינוס עם הרבי 
ובשידור  המשיח  מלך  שליט"א 
מסכים  גבי  על  ל-770  המועבר 

בבית הכנסת, בזמן האירוע.

שידורים  הגיעו  שנים,  באותן 
אלו לשיא, באירוע שנחרט בדפי 
י'  ביום  שהתקיים  ההסטוריה, 
התאחדו  אז  או  תשנ"ג,  שבט 
העולם  מכל  אלפים  עשרות 
"יחי אדוננו...", בעידודו  בשירת 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הנמרץ 
בכל  ששודר  אירוע  המשיח, 
המובילות  התקשורת  רשתות 
בעולם ובמיוחד בארצות הברית 

בשעות שיא הצפיה השנתים.

השנים חלפו, והשבוע נערך אירוע שידור שכזה, במסגרת 
ב-770, בהשתתפות הרבי שליט"א  הילדים הקבוע  כינוס 
מלך המשיח, אירוע שהשתמש בטכנולוגיה האינטרנטית, 
חיים  שידורים  בעבר,  מאשר  גבוה  בקלות  המאפשרת 
משעה  למעלה  שערך  באירוע  בעולם.  שונות  מפינות 
שהכלים  תוך  בעולם,  מרכזיות  בנקודות  ההדלקות  נראו 

המודרניים ביותר מנוצלים לקדושה.

כל התגליות בשבילו
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מתייחס  זו  לנקודה  בדיוק 
בשנת  חנוכה  ראשון של  בנר  זה  שיחה שנאמרה במעמד 
הקדוש-ברוך- שברא  מה  ש"כל  "שכיון   :)1991( תשנ"ב 
גם  הוא  שכן  מובן,  לכבודו",  אלא  בראו  לא  בעולמו  הוא 
בנוגע לכל התגליות המדעיות שנתחדשו ומתגלים בשנים 
שתכליתם  האחרונות, 
בכבודו  להוסיף  ומטרתם 
הקדוש-ברוך-הוא,  של 
על-ידי-זה שמנצלים אותם 

לעניני קדושה, תורה ומצוותיה.

את  שמנצלים  )=בנדון-שלנו(,  בנדון-דידן  ועל-דרך-זה 
ה"לווין" לכבודו של הקדוש-ברוך-הוא – שעל ידו רואים 
הדלקת  פעולת  את  בשר  בעיני 
נר חנוכה שנעשית במקום אחד 
במקומות שונים ברחבי העולם, 
באותו רגע ממש, ולא עוד אלא 
מבני- רק  ולא  הרוצה  שכל 
ישראל, אלא גם מאומות העולם 
יכול להפעיל "מכשיר" שעל ידו 
נר  הדלקת  את  הוא  גם  יראה 

חנוכה".

ואכן לאורך השנים, בעוד אחרים 
ביחס  שונות  הסתייגויות  הביעו 
הרי  הטכנולוגיים,  לפיתוחים 
המשיח,  מלך  שליט"א  שהרבי 
להזהר  הצורך  שלצד  מלמד 
מהאפשרות להעברת עניני רוע, 
בכל  לראות  שיש  בוודאי  הרי 
התפתחות שכזו מתנה מאת הבורא, כלי אותו קיבלנו כדי 

להוסיף לעבודת ה' באופן נעלה יותר מאשר קודם לכן.

לנצל את הטכנולוגיה
עלינו  המודרניים,  התקשורת  בכלי  לראות  יש  בדיוק  כך 
כל  את  מנצל  הוא  שבו  למצב  אחד  כל  ולהביא  לשאוף 
אם  ומצוות.  תורה  בעניני  להוסיף  כדי  שברשותו  הכלים 
הדורשת  משימה  היתה  תורני  בשיעור  השתתפות  בעבר 
הרי  כנסת  לבית  או  חב"ד  לבית  והגעה  מהבית  יציאה 
שהיום, למרות המגבלות הנהוגות, יכול כל אדם להשתתף 
בשיעור שכזה מביתו באופן חוויתי המחכימו ומלמדו לא 
יכול  המתקיים  שכזה  שיעור  כל  פרונטלי.  משיעור  פחות 
להגיע בקלות רבה לתפוצה עולמית כפשוטו ממש ובאופן 
לפעול  עלינו  ושוב.  שוב  חוזר  ללימוד  ניתנים  שהדברים 
בעולם,  מקום  בכל  שכזה,  כלי  שכל  כדי  הכל  ולעשות 
אפילו בידי אינו יהודי, יגיע למטרתו ולתכלית בריאתו - 
הרבי  בהתגלות  בתחתונים,  כאן  יתברך  לו  דירה  לעשות 

שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.
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חג הספרים 
ביום ראשון ה' בטבת מציינים את יום דידן 
נצח, יום נצחון המשפט על ספריית אגודת 
חסידי חב"ד. המאבק התמקד על מהותה של 
המשיח  מלך  שליט"א  והרבי  חב"ד  תנועת 
בית  שופטי  כאשר  שמימי.  קטרוג  בו  ראה 
הרבי  שירושת  הכריעו  הפדרלי  המשפט 
הם  לחסידים,  שייכות  וספרייתו  הקודם 
הכריעו למעשה כי חב"ד אקטיבית וחיה. על 
פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח קונים 
ספרים ביום זה ולומדים בהם. חפשו בריכוזי 

חב"ד את ירידי הספרים והאירועים. 

נביא מקרבך
המכר  לרב  הזהב  מהדורת  לאור  יצאה 
'ממש'(  )מבית  הפופולרי  הספר  החב"די. 
מלך  שליט"א  הרבי  של  בפעילותו  עוסק 
המשיח וכתוב בצורה בהירה ואותנטית בידי 
למספר  תורגם  הוא  ברנובר.  ירמיהו  פרופ' 
עותקים.  אלפי  בעשרות  ונמכר  שפות 

להזמנות: מרכז ממש 077-5123-770.

ספר המאמרים תשל"ז
ספר חדש מבית המכון להפצת תורתו של 
שליט"א  הרבי  מאמרי  מרוכזים  ובו  משיח 
שנה  קביעות  תשל"ז.  משנת  המשיח  מלך 
זו היא כשנה הנוכחית וכל התאריכים שבה 
ספרים  נותרו  בשבוע.  ימים  באותם  חלו 

אחרונים - להזמנות: 058-5358-770. 

העולם מתאחד לגאולה
מעמד השידור העולמי "לראות ולהראות" אצל 

הרבי שליט"א מלך המשיח. צילום: דוד קוטלר

לנצל את הכלים 
להבאת הגאולה

הרבי שליט"א מלך המשיח, מלמד שיש לראות בכל התפתחות טכנולוגית ומדעית, מתנה מאת הקדוש ברוך 
הוא, כלי כדי להוסיף לעבודת ה' באופן נעלה יותר מאשר קודם לכן ולהביא 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

נלקח  יוסף  להתגלגל.  ממשיכה  יוסף  מכירת  פרשת 
למצרים, נאסר, פותר בהצלחה את חלומות פרעה ועולה 
לגדולה. בינתיים בארץ כנען מתחיל הרעב ואחי יוסף – 
השבטים – נאלצים לרדת למצרים על מנת לקנות אוכל.

)יוסף( שמדבר איתם  השבטים נתקלים בשליט מצרים 
קשות ומכריח אותם לבוא בפעם הבאה יחד עם אחיהם 
הקטן - בנימין - כדי להוכיח שהם לא מרגלים אלא הם 

באו לקנות אוכל בלבד.

להתחרט  השבטים  החלו  נקלעו,  אליו  המורכב  במצב 
בינם  והתוודו  יוסף לסוחרים הישמעאליים  על מכירת 
ֵאֵלינּו  ָאה  בָּ ן  כֵּ ַעל   .  . ֲאַנְחנּו  ִמים  ֲאֵשׁ "ֲאָבל  לבין עצמם 
את", ובהמשך לזה המשיך ראובן – האח הבכור,  ָרה ַהֹזּ ַהצָּ
ֶחְטאּו  ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל תֶּ י  והזכיר לכולם "ֲהלֹוא ָאַמְרתִּ

ם...". ַמְעתֶּ ֶלד ְוֹלא ְשׁ ַביֶּ

'אמרתי לכם'?! 
התנהגותו של ראובן כלל לא מובנת – האם כעת, כאשר 
יוסף, זה הזמן  האחים מתוודים ומתחרטים על מכירת 
כאשר  הרי  הפצעים?  על  מלח  ולזרות  לבוא  המתאים 
מישהו נמצא בצרה שמביאה אותו לחרטה על מעשיו 
אותו  ולנחם  לבוא  מחייבת  האנושית  ההנהגה  הרעים, 
ולא להיפך – להוסיף לו צער ולהוכיח לו עד כמה הוא 

טעה!

ורצו  שעשו  בחטא  הודו  האחים  כאשר  הוא:  וההסבר 
הטובה  לדרך  אותם  לכוון  רצה  ראובן  לשוב בתשובה, 
שיוסבר  כפי   – אמיתית  לתשובה  מגיעים  כיצד  ביותר 

להלן.

חרטה טהורה ואמיתית
התורה  בקיום  היסודות  אחד  זהו  חופשית  בחירה 
והמצוות, רק כך יכול להיות מושג הציווי, השכר ועונש.

אבל בשונה מכל המצוות, התשובה והחרטה על העבר 
מהות  כל  כי  החופשית  הבחירה  בעניין  מתייחדת 
התשובה צריכה להיות בבחירה חופשית מלאה )בשונה 
משאר המצוות(, כי תשובה אמיתית היא תנועה פנימית 
שבאה רק מצידו של האדם שחטא, שהוא רוצה לשוב 

אל השם ללא מניע נוסף.

צדדית  סיבה  או  צרה  בגלל  בתשובה  חוזרים  כאשר 
אחרת, זה לא תשובה טהורה ואין כאן חרטה מוחלטת 

שתבטיח שהחטא לא יחזור על עצמו חס ושלום.

הודו  השבטים  כאשר  ראובן:  של  כוונתו  הייתה  וזה 
עליהם,  שנחתה  הצרה  בגלל  זה  היה  שחטאו,  ואמרו 
וכמו שאמרו במפורש "על כן באה אלינו הצרה הזאת". 
הם אמנם התחרטו על מכירת יוסף אך זו הייתה חרטה 
שנבעה מאילוץ וממצב לא נעים, ולכן רצה ראובן לחדד 
ועליהם  אמיתית,  תשובה  אינה  כזו  ולהדגיש שתשובה 
לזכור שהם לא מתחרטים בגלל הצרה, אלא רק בגלל 
שזה היה חטא ומעשה לא רצוי – כפי שהוא הזהיר אותם 

בשעת המעשה.

בחירה חופשית - תשובה מלאה
מלאה,  חופשית  בחירה  מתוך  תשובה  יותר:  ובעומק 
בבחירה  נעשה  החטא  שגם  בהבנה  רק  מתאפשרת 
חופשית ולא מחמת אילוצים וקשיים. כי כל זמן שישנם 
תירוצים וסיבות למעשה החטא - התשובה לא שלימה.

אל  לאמר  אליכם  "אמרתי  בדבריו  ראובן  הדגיש  לכן 
מתוך  )לא  היה  שהחטא  שמעתם",  ולא  בילד  תחטאו 
אילוץ, אלא( מתוך בחירה חופשית, שרק עם ידיעה זו 

אפשר לגשת לתשובה אמיתית.

חופשית  בבחירה  לבחור  ליהודי  שיש  העצום  הכח 
כי  לכוחו של הקב"ה,  הוא בדומה  ולשלוט על מעשיו 
ליהודי יש "חלק אלוקה ממעל ממש", ועם כח אדיר זה 
יש לו את היכולת לשוב בתשובה ולהתקשר מחדש עם 

הקב"ה מתוך בחירה חופשית.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק ל עמוד 198(

חרטה אמיתית, תשובה שלימה

לא להיות 'שאנן'
כיצד יכול הוא לשקוט על שמריו בידעו 
שנמצאים במעמד ומצב של "בנים שגלו 
המלות  פירוש  אביהם"?!...  שולחן  מעל 
של "לישועתך קיוינו כל היום" הוא - לא 
שישנם רגעים ספורים במשך היום שבהם 
העתידה  הגאולה  אודות  הוא  חושב 
זה  שמצב   - אלא  וצפיה,  תקווה  מתוך 
כל  היום",  "כל  הוא  קוינו"(  )"לישועתך 
היום ממש, והרי פשוט שלא יתכן שיהודי 
יעמוד בתנועה ורגש של "לישועתך קוינו 
רגוע,  ישב  עצמו  זה  וברגע  היום",  כל 
כל  ללא  מוחלטת,  ושאננות  בשלוה 

דאגות!...

)שיחת שבת פרשת משפטים תשד"מ(

ויהי מקץ שנתים ימים )בראשית מא, א(  
מבואר בספרים, אשר הגזירה של חבלי משיח היה רק אם 
כל  הזמן  שנתארך  לאחר  אבל  במהירות,  הגאולה  הייתה 
 – "ויהי  שכתוב  מה  וזהו  משיח.  חבלי  יהיה  לא  שוב  כך, 
מקץ", כי אין 'ויהי' אלא לשון צער, והיה צריך להיות 'קץ' 
יש   - 'שנתים'  אולם  משיח,  וחבלי  צער  ידי  על  הגאולה 
לכך  גרם  הזמן  שאריכות   - 'ימים'  ידי  על  לטובה,  שינוי 
שלא תהיה עוד הגאולה על ידי צער, אלא בחסד וברחמים. 
)עטרת ישועה(  

ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי, אלקים 
יענה את שלום )בראשית מא, טז(

בזמן הזה השכינה צריכה כביכול את העזרה של עבודת 
הנאמר  דרך  על  והמצוות,  התורה  בקיום  האדם,  בני 

בתהלים )סח, לה( "תנו עוז לאלוקים", 

דהיינו  אלוקים",  "בלעדיי  יהיה  כאשר  לבא,  לעתיד  אבל 
שיראו בגלוי את הבורא בלי עזרה שלנו כביכול, אז "יענה 
את שלום" - ינהיג לנו שלום ושלווה במהרה בימינו אמן. 

)קול יעקב(  

נכון הדבר מעם האלוקים, וממהר 
האלוקים לעשותו )בראשית מא, לג(

בגאולה נאמר, "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים", ועל 
שכשתגיע  האלוקים',  מעם  הדבר  'נכון  הפסוק  מרמז  זה 
העת, הקדוש ברוך הוא ממהר לבנות את ירושלים, שנאמר 

'נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים לעשותו'. 

)מדרש על דברים(   

תשובה מתוך בחירה 
חופשית מלאה, 

מתאפשרת רק בהבנה 
שגם החטא נעשה בבחירה 

חופשית ולא מחמת 
אילוצים וקשיים 

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

16:13   16:21   16:06  16:17  16:03   הדלקת נרות 
17:16   17:22   17:18  17:20   17:19   יציאת השבת  

הפטרה: ויקץ שלמה והנה חלום -  מלך על כל ישראל )מלכים-א ג, טו - ד, א(



נפלאות עכשיו    מענדי ליפשאגרות מלך

   ג' - ט' טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

בסוף יורידו אותו מהכסאפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מעשה הקרבנות. פרק י-יב.
פרק יג-טו.
פרק טז-יח.

פרק יט. הל' תמידין ומוספין. פרק א-ב.
פרק ג-ה. 
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הל' פסולי המוקדשין. פרק א.

הל' חמץ ומצה. פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.
נוסח ההגדה.

הל' שופר ולולב. פרק א.
פרק ב.
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   משיח פרידמןהראש והממשלה

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

הנוער מחכה 
לפקודה 

הייתה  כהן,  גאולה  הגב' 
וחברת  עיתונאית  סופרת, 
רבות.  שנים  במשך  כנסת 
במסגרת  תשכ"ד,  בשנת 
בכירה  כעיתונאית  עבודתה 
התקבלה  היא  מעריב,  בעיתון 
ל'יחידות' - פגישה אישית עם 
הרבי שליט"א מלך המשיח, בה זכתה לשמוע דברים מיוחדים בכמה 

תחומים בענייני ארץ הקודש והתנהלותה. 

הדברים  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הקדיש  ה'יחידות'  בפתח 
הבאים אודות חינוך הנוער בישראל, הדברים מובאים מתוך הכתבה 

בעיתון מעריב בה פרסמה הגב' כהן את רשמיה מה'יחידות': 

"... אני מתחילה איפוא להציג את עצמי, אלא שאין צורך. הוא יודע 
עלי יותר. הוא מספר לי לא רק מה עשיתי, אלא גם מה אני צריכה 
לדעתו לעשות. לא רק מה עושה אני בהווה, אלא מה לדעתו איני 
יום  יום  עתונים  קורא  שהוא  תלמידיו  לי  ספרו  כבר  אמנם  עושה. 

ומתענין בישראל, ובכל זאת זה קצת מפחיד.

טוב.  כן  גם  זה  נו,  בעתונים,  עכשיו  כותבת  שגברתי  שומע  "אני 
כתיבה זה גם כן טוב אבל לא העיקר. העיקר הם הנוער. אל הנוער 
צריך לדבר, לא לכתוב. מדוע גברתי לא מדברת אל הנוער? הנוער 
מחכה שידברו אליו ואין מי. נואמים אליו - אבל לא מדברים אליו, 

ומתפלאים שהוא לא נדלק".

לא, הוא לא מדבר אלי באידיש, רק בעברית. לא בהברה ספרדית 
טהורה כל כך, אבל לגמרי בלשון הקודש. גם כשדבריו נלהבים קולו 

נשמע מתון מתון.

"הדיבור שהנוער מחכה לו" - הוא ממשיך - זה פקודה, והיא צריכה 
להינתן לו באותו קול ובאותו טון, בו ניתנו כל הפקודות הגדולות 
של עם ישראל. הנוער יישמע לה או לא, אבל לה הוא מחכה. ואין 
לא  אבל  כנסת,  זה  הכנסת  בכנסת!  המפקדים,  כל  איפה  מפקד. 
ההולכים  מאלה  תבוא  לא  ישועה  שום  הישועה.  תבוא  מהכנסת 
כנסת, אבל מה קרה  זה  בתלם אלא מאלה שפורצים דרך. הכנסת 
לאלה שבערה בהם אש קודש של מלחמת קודש, שהם מתעסקים 
במקום  פחות,  או  יותר  מס-הכנסה  על  בויכוחים  בקטנות,  עכשיו 
שיחשבו על הענינים הבוערים של כנסת ישראל כולה? איפה אותם 

הכוחות שידעו פעם לתת את הפקודה?

לאיבוד,  ללכת  יכול  אינו  כוח  ובפיזיקה  בפיזיקה,  מאמין  "אני 
להיעלם. מה שהיה פעם קיים - קיים לעולם. על כן אני מאמין בכוחו 
של עם ישראל. היו בו כוחות כתער - הם קיימים בו, הם ישובו, רק 

צריך מי שיעורר. היה כוח שידע לעורר - להיכן הוא נעלם?

"כולם הולכים עם הזרם, כולם הולכים באפרוריות, גברתי יודעת, 
אין דבר נורא כמו האפרוריות. להיסחף עם הזרם זה בבחינת מיתה, 
היצירה מתחילה נגד הזרם, צריך מישהו שילך עד הזרם, לא, אינני 
מטיף למרד חס ושלום. רק להתמרדות נגד המסגרת. אם המסגרת 
זה  בשביל  צריך  לא  ממנו.  לצאת  דרכים  לחפש  צריך   - כלא  היא 
להפר את החוק, אבל צריך להילחם נגד החוק. אבל כולם, כל עם 

המשך הדברים ב'יחידות' - במדור בשבוע הבא בעז"ה.   .ישראל, הולך במסגרת, ואין חלוץ שילך לפני המחנה".

לא מוגבל בטבע

בוחר  שהוא  לומר  הוא  יכול  שממילא  בחירה,  נותן  שהקב"ה  רק 
היפך החיים, היפך רצון הבורא והיפך טובתו הוא - שיורידו אותו 
מהכסא, ורק אז לא יחזירו את-זה, כי סוף כל סוף הצד שכנגד לא 

יקח )כפי שכבר ראו זאת בעיני בשר(.
)מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט - בלתי מוגה(

מודאג  מודאג,  סתם  לא  מודאג.  "הייתי 
מאוד"...

הרב אברהם יצחק פרודנשטסקי, שליח הרבי 
יוחנן,  גני  ביישוב  המשיח  מלך  שליט"א 

מספר לנו את הסיפור המיוחד הבא:

י''ט  וישלח,  פרשת  בשבת  שבועיים,  לפני 
ולא  הכנסת,  בבית  בבוקר  יושב  אני  כסלו, 

מוצא בעצמי את הכוחות להתפלל.

הייתי מוטרד מאוד. כבר שבוע שלם שאבא 
שלי מורדם ומונשם ללא הכרה בסכנת חיים 
מוחשית. בשבת הקודמת הוא הובהל לבית 
הרפואה לאחר שחש ברע ואיבד את הכרתו 
ברגל.  השושנה  מחלת  של  סיבוך  בעקבות 
הוא הוכנס מיידית לניתוח חירום ברגל על 
מנת לעצור את הזיהום שהתפשט כבר בכל 
הגוף, אך ימים אחרי הוא עוד שוכב מחוסר 

הכרה.

לא יתכן שהמצב הזה ימשיך כך, לפני שנתיים 
כבר איבדתי את אימי ע"ה אחרי מחלה קשה, 
רחמנא  באבל  שוב  להיות  רוצה  איני  לא! 

ליצלן חייבים נס שיעיר את אבי לחיים!

התחלתי לחשוב שאולי במקום להתפלל אלך 
לראות מה שלומו, אך  לבית הרפואה  ברגל 
מייד הבנתי שזה לא מה שיפתור את הבעיה.

את  לפתוח  החלטתי  קשה  התלבטות  לאחר 
ספר אגרות הקודש של הרבי שליט"א מלך 
בהשגחה  שם  שתפתח  והאגרת  המשיח, 
עבורי  והוראה  תשובה  תהיה  פרטית, 

בהתמודדות עם הדאגה המכרסמת בי.

פניתי במחשבה לרבי שליט"א מלך המשיח 
אבי  עבור  ברכה  הלב  מעומק  וביקשתי 
לבריאות  ויחזור  סכנה  מכלל  שיצא  שיחיה, 
מה  עצה  וביקשתי  ממש!  בקרוב  שלמה 
ממצב  שלי  הגדולה  הטרדה  עם  לעשות 

בריאותו של אבי.

עמוד  ט"ו  בכרך  הקודש  אגרות  את  פתחתי 
וחד  ברורה  תשובה  לקרוא  ונדהמתי  ש"ב, 
להפליא,  מדוייק  ובאופן  למצבי  משמעית 

כאילו נכתבה ממש עבורי!

וכך נאמר שם: "תקוותי שלעת קבלתו מכתב 
ויהי רצון  זה כבר הוטב מצב בריאות רגלו. 
 .  . בזה  הקשורים  ענינים  בכל  טוב  שיבשר 
על  אשר  ישראל  כלל  בתוך  שנזכה  בברכה 
האב  מן  שבאו  אלו  דימים  המאורעות   ידי 

. . יהפכו בעגלא דידן להארת פנים בבחינת 
אהבה מגולה".

יומא  קגרים,  דא  "ויומא  שם,  צוין  עוד 
חג  כסלו  בי"ט  זה  היה  כאמור,  דהילולא..." 

הגאולה...

מיד נרגעתי והבנתי שהכל יהיה טוב בעזרת 
על  לסמוך  שאפשר  בבירור  ידעתי  השם. 
מילה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שאם 
במצב  שיפור  אודות  בפירוש  כותב  הוא 

הבריאות – אז כך אכן יהיה!

הלא יאומן ולא הגיוני אכן קרה...

הרפואה  לבית  מיד  נסעתי  שבת  במוצאי 
לראות מה מצב אבי ולא האמנתי לראות את 
אבא שלי ער ומדבר איתי והרופאים מבשרים 
כי בשבת הוא התעורר וכי יש שיפור ממשי 
בבריאותו. לשאלתי מתי הוא התעורר, השיבו 
בסביבות  שבת  בליל  קרה  שזה  הרופאים 
מדוייקת  שלו  מילה  כל  אכן   .21:30 השעה 
לחלוטין. כשהוא כתב "תקוותי שלעת קבלתו 
מכתב זה כבר הוטב מצב בריאות רגלו", אכן 

כך היה והמצב כבר החל להשתפר!

אכן נס ממש.

וכך כותב הרבי שליט"א מלך המשיח )אגרות 
קודש חלק ג אגרת תמה(: "יש רבי בישראל, 
ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה ללכת 
ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי".  .לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' – לא 

הרב פרודנשטסקי 

כתבתה של הגב' כהן במעריב

מיד נרגעתי והבנתי 
שהכל יהיה טוב 

בעזרת השם. ידעתי 
בבירור שאפשר 

לסמוך על מילה של 
הרבי שליט"א מלך 
המשיח, שאם הוא 

כותב בפירוש אודות 
שיפור במצב הבריאות 

– אז כך אכן יהיה!



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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פעמים רבות חוזר ומסביר הרבי שליט"א מלך המשיח 
והתרחשויות  רבים  אירועים  לגאולה.  מוכן  העולם  כי 
מגוונות ברחבי העולם מעידים על כך, ואם רק 'פוקחים 
את העיניים' ומתבוננים בנעשה במשקפיים של גאולה, 

ניתן לראות זאת בקלות.

לצד זאת, למרבה הצער, ישנם עדיין מקרים המעידים 
בגמרא  המשויכים  אחרים,  סימנים  התממשות  על 
זמן  אלו מתארים  סימנים  דמשיחא'.  'עקבתא  לתקופת 
לעין  ומתגלה  מאירה  צומחת  בסופו  אשר  שפל,  של 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה  האמיתית:  המציאות  כל 
אחד מסימנים אלו אותו ניתן למצוא כיום בהזדמנויות 
שונות, הוא "האמת תהא נעדרת". ואכן פעמים רבות אנו 
מוצאים את עצמנו עומדים נוכח התנהלות שערורייתית 
בכל הקשור לשמירה על שלימות ארץ ישראל וביטחון 
עם ישראל, התנהלות אווילית שהעוול הנגרם כתוצאה 

ממנה זועק לשמים.

כניסה באישור החוק
אחד המקרים המובהקים הללו הוא סיפורו של היישוב 
חומש בצפון השומרון. שמו של היישוב מוכר לציבור 
גירוש  תכנית  במסגרת  שנעקרו  היישובים  כאחד 
)'ההתנתקות'(.  השומרון  וצפון  עזה  מרצועת  היהודים 
במאבקים  לווה  והוא  במיוחד,  היה קשה  היישוב  פינוי 
עזים מול הכוחות המגרשים. קבוצות גדולות התבצרו 
במספר מוקדים, ונדרשו מאמצים גדולים כדי לפנותם. 

לאחר הגירוש הוחרבו המבנים בישוב.

מה שלא רבים יודעים הוא כי כבר שלוש שנים לאחר 
חוקית  בעיה  כל  אין  כי  המשפט  בית  קבע  הגירוש, 
ישיבה על  להיכנס למקום. שנתיים לאחר מכן נפתחה 
שנים.  מעשר  למעלה  כבר  הפועלת  היישוב,  חורבות 
למקום,  מאורגנות  עליות  כמה  נערכו  השנים  במהלך 

בהן השתתפו אלפי בני אדם, ביניהם חברי כנסת ושרים 
בממשלה. כל העת נעשים מאמצים להסדיר באופן מלא 
את חידוש ההתיישבות במקום, אך עד עתה ללא הועיל.

חילול ארון הקודש
בחומש  הישיבה  תלמידי  חווים  האחרונים  בשבועות 
התנכלויות חוזרות ונשנות. כבר שלוש פעמים במהלך 
החודש האחרון פשטו כוחות משטרה על המקום, הרסו 

מבנים, החרימו ציוד יקר, ועצרו חלק מרבני ותלמידי 
הישיבה. מראות ההרס עוררו זעם רב, במיוחד כאשר 
התברר כי השוטרים חיללו ספרי קודש ואף הרסו את 

ארון הקודש והותירו את הפרוכת מתגוללת בעפר.

ידיעות  לאור  במיוחד  מקוממים  הללו  האירועים 
ללמוד  ניתן  מהן  אלו,  בשבועות  המתפרסמות  נוספות 
על התנהלות המערכת ושיקול דעתה. באחד המקרים 
לעיר  סמוך  שהוקמה  חדשה  בחווה  ערבים  התפרעו 
לנזק. הצבא הבטיח מראש  וגרמו  ציוד  אריאל, הציתו 
לאבטח את המקום, אך למעשה לקח זמן רב עד שהגיע. 
מזכיר  נעצר  כי במהלך האירוע  נחשף  וידיאו  בתיעוד 
תנועת הפת"ח שניסה לחטוף נשק מחייל, אך לאחר מכן 
התברר כי הוא נעצר לאחר שעות ספורות ללא שהוגש 

נגדו כתב אישום.

לעצור את סיכון היהודים
כאשר לצד כל האירועים הללו מתבשרים תושבי שכונת 
'קומי אורי' ביצהר כי המצור המשטרתי על השכונה זה 
למעלה משנה מוארך, ובג"ץ דוחה שוב את פינוי הכפר 
הבדואי הבלתי חוקי 'חאן אל אחמר' בשבעה חודשים 
נוספים, קשה להישאר בשוויון נפש. צורם ביותר ואף 
מסוכן המצב בו מערכות החוק ואכיפתו עושים איפה 
המשליכות  בסוגיות  לרעה  יהודים  ומפלות  ואיפה, 

באופן ישיר על ביטחון יהודים בארץ ישראל.

מקור  למצוא  ניתן  זו  שלילית  להנהגה  כי  העובדה 
בסימני ערב הגאולה, אינה מצדיקה את המשך קיומה. 
החל  הגאולה,  ייעודי  של  לקיומם  ולסייע  להעדיף  יש 
ישראל,  עם  של  ומעלתם  בחשיבותם  האומות  מהכרת 
וקיום  יהודים  חיי  עבור  ממשית  עזרה  להענקתם  ועד 
יותר  הרבה  מתאימה  הכנה  בוודאי  זו  ומצוות.  לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.  .תורה 

כל ישראל ערבים – מתוקים – זה לזה
הסביבה  בכל  המידה  במלוא  השפעתו  את  לנצל  ישתדל 
להפיץ שם תורת חיים ומצוות, שעליהם אומרת התורה, וחי 
יתברך  מהשם  ברכה  תוספת  גם  יחדיר  זה  ידי  שעל  בהם, 
ועל  ומזוני,  חיי  בני  כפשוטו  בחיים  שנחוץ  במה  בסביבה, 
ידי זה - להוסיף חיזוק לבני ישראל בכל מקום שיהיו, הן 
בחוץ לארץ והן בארץ ישראל, תבנה ותכונן על ידי משיח 
צדקנו במהרה בימינו, כי כל ישראל ערבים זה בזה, והרי 
ידוע הפירוש והרמז של מאמר זה, שכל בני ישראל הם ערב 
זה עבור זה, שכל בני ישראל מעורבים זה עם זה, ושכל בני 
ישראל הם ערבים ]= מתוקים[ זה לזה, שאת זה ניתן להשיג 

על ידי הפצת יהדות.
)תרגום מאגרות קודש כרך טו עמוד שסה(

ויטמינים רוחניים
ותקוותי  ברוחניות,  המצב  את  לשפר  שתעשה  אקווה 
אודות  כותבת  בו  שלה  המאמר  קריאת  ידי  על  מתחזקת 

הויטמינים הרוחניים, 

צעד  כל  על  באמריקה  להבהיר  שיש  הדברים  אחד  שזהו 
ושעל, שלא יחשבו שבצדקה גשמית אפשר כבר לצאת ידי 
לא  הצדקה  שמצות  כמה  שעד  המצוות,  תרי"ג  כל  חובת 
תהיה גדולה, עד שנקראת מצוה סתם, הרי ישנן עוד 612 
כשרות,  שבת,  שמירת  וביניהן  לקיים,  שמוכרחים  מצוות 
טהרת המשפחה ועוד ועוד, וכמה שלא יחזרו וידברו על כך, 

זה עדיין לא מספיק ויש די נחיצות לחזור ולדבר. 

)תרגום מאגרות קודש כרך ח עמוד צט(

לתקן את העוולות כהכנה לגאולה

המראות המזעזעים בחומש

לאחרונה חווים התלמידים 
בחומש התנכלויות חוזרות 

ונשנות. מראות ההרס 
עוררו זעם רב, במיוחד 

כאשר התברר כי חוללו 
ספרי קודש והשוטרים 

אף הרסו את ארון הקודש 
והותירו את הפרוכת בעפר

הענ˜ירי„ הספרים
˘ל

מאות ספרים מכל ההוצאות במבצעים מיוחדים!
על-פיאולם 'ממש' רח' מתתיהו 16 בני ברק

 הנחיות
הבריאות!משרד 
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 מוצ"ש   ד' בטבת
8 בערב עד 12 בלילה

 ראשון   ה' בטבת
10 בבוקר עד 12 בלילה

 שני  ו' בטבת
10 בבוקר עד 10 בלילה


