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החירות שנטל לעצמו בית הדין הפלילי של האו"ם בהאג 
של  לגל  הביאה  הביטחון,  אנשי  כנגד  בחקירה  לפתוח 
אמירות חריפות. מה שהזכיר תקופות קודמות בהן ישראל 

בכל  הודפת  עצמה  את  מצאה 
שיצאו  הזויות  החלטות  פעם 

מהבית המפורסם בניו יורק.

מעניין להיזכר בתהליך שהוביל 
הרוחני,  מהפן  האו"ם,  להקמת 
ולעקוב בקצרה אחרי השינויים 
בפעולותיו  שחלו  והתמורות 

במהלך השנים.

למטרת  העמים  'חבר  ארגון 
אחדות ושלום בין העמים' הוקם 
בסמיכות   - הברית  בארצות 
מלך  שליט"א  הרבי  של  לבואו 
הארגון  בנין  ליבשת;  המשיח 
התיישב  בה   - יורק  בניו  הוקם 
הרבי שליט"א מלך המשיח שם 

גם מרכז התנועה; איכלוס הבנין בעובדיו התרחש בשנת 
תשי"א 1951, בימים הסמוכים ליום קבלת הנשיאות שלו; 
ומקבילים  דומים  מוטיבים  בעלי  האו"ם  וביסוס  וצמיחת 
שמלמד  מה  העולמית.  חב"ד  תנועת  וביסוס  לצמיחת 
ומחדד על מהותו הפנימית ותפקידו של הארגון - אחדות 
של  העולמיות  מפעולותיו  הנובעים  העמים  בין  ושלום 
הרבי שליט"א מלך המשיח להפצת התורה והיהדות וצדק 
גם   - מתפתח  החב"די  העולם  בירור  העולם.  בכל  ויושר 
בקיום  העולם  בירור  ושלימות  לגמר  עד  צומח.  האו"ם 
היעוד "וכתתו חרבותם לאתים" - יסוד הארגון והכתובת 

המתנוססת על גבי קיר הבנין המפורסם שלו.

הליך עולמי
בשיחתו הקדושה - ה'דבר מלכות' לשבוע זה, עומד הרבי 
המתחולל  העולמי  התהליך  על  המשיח  מלך  שליט"א 
האחרונות  השנים  בעשרות 
המלחמות  מניעת  בתחום 
טוב  ועשיית  המדינות  בין 
הובילו  היתר  שבין  וצדק, 

להקמת האו"ם: 'וכתתו חרבותם לאתים'. יעוד זה, שנאמר 
שאומר  כמו  העולם,  לכל  קשור  ישעיה,  הנביא  ידי  על 
וחניתותיהם  לאתים  חרבותם  "וכתתו  המלא:  הפסוק 
גוי  אל  גוי  ישא  לא  למזמרות 
מלחמה".  עוד  ילמדו  ולא  חרב 
גוי  אל  גוי  ישא  לא  בו  המצב 
של  פעולתו  ע"י  ייגרם  חרב 
מלך המשיח עצמו – כמו שניתן 
הפסוק  בתחילת  זאת  לראות 
"ושפט בין הגוים והוכיח לעמים 
הפרשנים:  וכדברי   - רבים" 

"השופט הוא מלך המשיח".

במשך  ונפעל  הולך  זה  ענין 
פעולתו  התגברות  עם  השנים, 
של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
הדדיים  להסכמים  שמוביל  מה 
כלי  של  משמעותי  לצמצום 
הנשק ההרסניים ביותר, שבשנים 
אחוזים  במאות  ירדו  האחרונות 

לרמה מינימלית כמותה לא היה מעולם!

האשמים בתביעה
חשוב  בהאג,  המשפט  בית  מצד  בתביעה  האיום  לנוכח 
לציין כי איום זה לא היה קורה לולי פעולותיה השגויות 
לערבים  אוטונומיה  להקמת  להליכים  באשר  ישראל  של 
וקידום האפשרות להקמת מדינה היל"ת. כל אלו שתמכו 
ב-45  כאן  כל הממשלות שכיהנו  אלו,  פעולות  קידמו  או 

השנים האחרונות, הן האשמות העיקריות במצב שנוצר.

העמידה בתוקף שנראתה בתחילת השבוע בישראל כנגד 
ביטוי בביטול כל  לידי  תביעות הפלסטינים צריכה לבוא 
ההסכמים איתם, ביטול הרשות הפלסטינית שכבר הוכיחה 
הרבי  של  למתווה  ומעבר  רצחני  טרור  מפעל  היותה  את 
שליט"א מלך המשיח, בו לא מנהלים אף משא ומתן עם 
האויבים, זו הדרך היחידה המובילה לביטחון עבור מליוני 
והעוז  התוקף  בפני  כולן  האומות  את  ותעמיד  יהודים 
האמיתית  הגאולה  עדי  איומיהן  כל  את  שתבטל  היהודי, 

והשלימה - תיכף ומי"ד ממ"ש.

משיח - נלמד ונגאל!
לקראת פרשת משפטים, יוצא 'מטה לימוד 
הדבר מלכות' במבצע לחיזוק לימוד שיחת 
הרבי  מבאר  בו  זה,  משבוע  מלכות  הדבר 
שליט"א מלך המשיח כי פעולתו של מלך 
'וכתתו  המשיח על העמים - בקיום היעוד 
חרבותם לאתים' - כבר נראית. הגרלה בין 
 bit.ly/mishpotim2 לפרטים:  הלומדים. 

)או בוואצאפ: 1234-4050-770+(

הכנות למבצע פורים
שורת  על  עמלים  'ממש'  ההפצה  במרכז 
הפקות לחג הפורים - החל מפרוספקטים 
מהודרים לחג וכלה במשלוחי מנות בגדלים 
למצוא  המחפש  על  שיקל  כדי   - שונים 
במחירים  פורים  למבצע  העזרים  כל  את 
מיוחדים. במרכז ההפצה קוראים לשלוחים 
כדי  הזמנותיהם  את  להקדים  ולפעילים 
המוצרים  לקטלוג  בהתאם.  להיערך 

ולהזמנות חייגו כעת: 077-5123-770. 

מחרוזת קטעי שיחות
מלך  שליט"א  הרבי  של  שיחות  קטעי 
במחרוזת   - ומשיח  גאולה  בענייני  המשיח 
ברמה  מוזיקלית  בהפקה   - לשינון  לילדים 
הרבי  שליח  ביוזמת  המחרוזת  גבוהה. 
הרב  להרצליה  המשיח  מלך  שליט"א 
ביוטיוב  חפשו  לשמיעה  הלפרין.  ישראל 

"מחרוזת קטעי אמונה במלך המשיח".

מהשפעותיו של מלך המשיח על העמים
בשבוע שעבר, החליטו במפתיע ארה"ב ורוסיה 

לחדש את ההסכם לצמצום הנשק האטומי

להזכיר לאו"ם 
את מטרת קיומו

העובדות שמאחורי הקמת האו"ם וצמיחתו. המרחק בין תפקידו המקורי לבין השמצה שנקשרה בשמו 
בעשרות השנים האחרונות. והשינוי שבטוח יקרה - כתוצאה מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח
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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
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יום  במקרים  הנוגעות  במצוות  עוסקת  השבוע  פרשת 
מצוות  למעשה,  לחברו.  אדם  בין  המתרחשים  יומיים 
התורה מתחלקות לכמה סוגים: יש מצוות בעלות אופי 
של חוק וגזירה – ללא הגיון, טעם או הסבר; ויש מצוות 
השכל וההיגיון הבריא  היו כתובות בתורה,  שגם לולא 
היה מחייב כל אחד לנהוג כך. וכדברי הגמרא שאפילו 
לולא ניתנה התורה, היינו למדים צניעות מחתול ואיסור 

גזל מנמלה.

אנו  אלו,  שבמצוות  הפשוט  ההיגיון  למרות  אולם, 
ומתיישב  מסתדר  שכך  בגלל  לא  אותם  לקיים  מצווים 
בהגיון, אלא רק בגלל שכך ציווה ה'. לאמיתו של דבר, 
בשכל  ומתקבלות  מתיישבות  אלו  שמצוות  הסיבה  כל 
הישר של כל אדם, זה רק בגלל שכך ציווה ה' בתורה, 
וכתוצאה  הוא  ברוך  הקדוש  של  בחכמתו  התלבש  וזה 

מכך ירד הרעיון והתלבש גם בשכל של בני האדם.

מי סילק את המלחמות?
למאורעות  הגורם  ומיהו  מהו  לבאר  ניתן  מזה 
שיחה  לאמירת  שקדמו  בימים  שאירעו  ההיסטוריים 
פרשת  שבת  בערב   :)1992  – ה'תשנ"ב  )בשנת  זו 
ראשי  בין  הדדי  ולפיוס  לשלום  הסכם  נחתם  משפטים 
הכולל   – הברית  וארצות  רוסיה   – הגדולות  המעצמות 
המשאבים  והסבת  הנשק  בייצור  משמעותית  הפחתה 
לכלכלה ולטובת האנושות. אירוע זה פותח למעשה את 
התגשמות יעוד הגאולה הנאמר בנביא "וכתתו תרבותם 
אדמה  עבודת  לכלי  המלחמה  כלי  הפיכת   – לאתים" 

למען טובת בני האדם.

מאות  אחרי   – עכשיו  רק  למה  לשאול:  ניתן  ולכאורה 
במלחמות  עסוקה  הייתה  ממלכה  שכל  שנים  ואלפי 

 )!( אנשים  מליוני  של  למותם  שגרמו  מדם  עקובות 
השאיפה  ניכרת  האחרונה,  בתקופה  כעת,  רק  מדוע   –
דבר  זה  הלא  בעולם?  המלחמות  תקופת  את  למגר 
שמובן בשכל הגיוני שיש לחיות בשלום זה לצד זה ללא 

שפיכות דמים?

עבודה של המשיח
הזמן  זה  שכעת  מכיוון  מובן:  הכל  זה  כלל  שלפי  אלא 
שנכנסים לעידן הגאולתי עליו הכריזה התורה ש"וכתתו 

בשכל  ומתלבש  יורד  זה  עכשיו  לכן  לאתים",  חרבותם 
של אומות העולם שגם הם הופכים את כלי הנשק שלהם 

למטרות של שלום.

הנביא ישעיה – בתיאור יעוד מיוחד זה – מקדים ואומר 
שהפעולה הזו תיעשה על ידי פעולותיו של מלך המשיח 
עצמו, שהוא יפעל על מנהיגי העמים לחתור לשלום - 
תּו ַחְרבֹוָתם  ים ְוִכתְּ ים ַרבִּ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעמִּ ַפט בֵּ "ְוָשׁ

ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות". ְלִאתִּ

למה דווקא ניו יורק?
צמצום  על  המעצמות  ראשי  שהכרזת  מובן  ומזה 
על  בבירור  מצביעה  האנושות  לטובת  הנשק  כלי 
והזמן  המקום  גם  בעולם.  המשיח  מלך  של  פעולותיו 
אל  הקשר  את  מדגישים  זו  אסיפה  התרחשה  שבו 
המקום שבו אירעה ההכרזה היה בבניין  מלך המשיח: 
האו"ם )האומות המאוחדות( בניו יורק – עירו של נשיא 
המיוחדת  ההכרזה  של  הזמן  וגם  המשיח.  מלך  הדור 
בו  – החודש  היה בערב שבת האחרון של חודש שבט 
החלה  בו  והחודש  הקודם  הרבי  של  ההילולא  יום  חל 
וסיים  שחתם   – השביעי  בדור   – שלו  הנשיאות  המשך 
את העבודה לקראת הגאולה השלימה, שכל זה מדגיש 
דורנו  נשיא   – ההכרזה  מאחורי  העומד  של  זהותו  את 

המלך המשיח.

זוכים  אלו  סימנים  שמכל  העיקר  והוא  רצון  ויהי 
צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  שהגאולה 
תבוא תיכף ומיד ממש, עם הפירושים והרמזים שבמי"ד 
ממש  ממש  כפשוטו,  ממש  מיד  והעיקר   – ושבממ"ש 

ממש!

)ע"פ שיחת שבת פרשת משפטים ה'תשנ"ב(

מי עומד מאחורי השינוי הגלובאלי לשלום?

פעולות של המשיח בעולם
ומכריזים  מחליטים  אלו  שבימים  כיון 
צמצום  דבר  על  בעולם  מדינות  ראשי 
בעניינים  וההוספה  נשק  כלי  וביטול 
הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם 
חרבותם  "וכתתו  הייעוד  תוכן   – כולו 
לעשות  המלחמה  כלי  שבירת  לאתים", 
"ארץ  האדמה,  לעבודת  כלים  מהם 
ברור  סימן  זה  הרי   – לחם"  יצא  ממנה 
בגאולה  זה  ייעוד  של  קיומו  התחלת  על 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. 
ליתר ביאור: כיון שנמצאים ב"זמן השיא" 
)מלך  זה  "הנה  צדקנו,  משיח  ביאת  של 
המשיח( בא", רואים כבר )מעין ו(התחלת 

פעולתו של מלך המשיח על העמים...

)שיחת פרשת משפטים תשנ"ב(

ואלה המשפטים אשר תשים )משפטים כא, א(
למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים 

סנהדרין אצל המקדש.
)רש"י(

אדם  בין  והמשפטים  החוקים  אין  העולם  אומות  אצל 
לאדם עניין של דת, אלא חובה חברתית או אזרחית כדי 
גם  היהודים  אצלנו  אבל  במדינה.  ומשטר  סדר  לקיים 
מצווה.  של  קדושה  בהם  ויש  השם,  ציווי  הם  המשפטים 
כשם שהקרבנות הם חלק מעבודת ה' בבית המקדש, כך גם 
המשפטים הם חלק מעבודת ה' של היהודי בחיי היומיום, 

ולכן נאמר "שתשים סנהדרין אצל המקדש".
)אבני אזל(

יראה כל זכורך את פני האדון ה' )משפטים כג, יז(
אמרו בני ישראל לפני ה': הרי כמה זמן שחרב בית המקדש, 

מתי אבוא ואראה פני אלוקים? אומר להם הקדוש ברוך 
הוא: בני, בזמן הזה, כמה פעמים הייתם עולים בשנה, לא 
שלושה פעמים בשנה? כשיגיע הקץ אני בונה אותו, ואין 
אתם עולים שלושה פעמים בשנה, אלא כל חודש וחודש 
כמו  שם.  עולים  להיות  עתידים  אתם  ושבת  שבת  וכל 
שכתוב: "והיה מדי חודש בחדשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא 

כל בשר להשתחוות לפני, אמר ה'".
)ילקוט שמעוני(

שלם ישלם המבעיר את הבעירה )משפטים כב, ה(

אמר הקדוש ברוך הוא: עלי לשלם את הבעירה שהבערתי. 
ותאכל  בציון  אש  "ויצת  שנאמר  בציון,  אש  הצתי  אני 
יסודותיה", ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר "ואני אהיה 

לה נאום ה' חומת אש סביב".
)מסכת בבא קמא(

הכרזת המעצמות על 
צמצום הנשק לטובת 

האנושות מצביעה בבירור 
על פעולותיו של מלך 

המשיח בעולם. גם המקום 
והזמן מדגישים זאת

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

17:09   17:06   16:52  17:02  16:48   הדלקת נרות 
18:10   18:04   18:02  18:03   18:01   יציאת השבת  

הפטרה: ויכרות יהוידע - לכהנים יהיו )מלכים-ב יא, יז - ב, יז(
ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת שבת ראש חודש



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

   ל' שבט - ו' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

סכנת נפשות ממשפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' שאר אבות הטומאות. פרק ג-ה.
פרק ו-ח. 

פרק ט-יא.

פרק יב-יד.

פרק טו-יז.

פרק יח-כ.
הל' טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' אישות. פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
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   משיח פרידמןהראש והממשלהאגרות מלך

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

"חוויה רוחנית כמו 
"F-15טיסה ב

תא"ל רן פקר היה מבכירי ומצוייני טייסי הקרב של חיל האוויר, הוא 
נוף  בתל  האוויר  חיל  בסיס  על  ופיקד  כריזמטי  ומפקד  לוחם  היה 
במהלך מלחמת יום הכיפורים. בשנת 1975 תשל"ה, במהלך ביקורו 
בארה"ב הוא הגיע ל-770 לפגישה אישית עם הרבי שליט"א מלך 

המשיח. 

במשך למעלה משעתיים שוחח עמו הרבי שליט"א מלך המשיח על 
נושאים רבים ומגּוונים, ובהם סוגיות מבצעיות, חינוכיות ומוסריות. 
העתידים  הלוחמים  את  רגיעה  בשעת  לאֵתר  "כיצד  כגון  שאלות 
להצטיין במלחמה?", "האם מפקדים בכירים בחיל האוויר צריכים 

לטוס לגיחות מבצעיות בעת מלחמה?" ועוד.

פקר סיפר כי "הוא התעניין במיוחד בצורת החיים בבסיס ובקשיי 
ילדים  ולגדל  לחנך  טוב  שלא  טען,  כזאת.  במסגרת  הילדים  חינוך 
הם  עדיין  דשאים,  ונשתול  פרחים  נגדל  אם  אפילו  צבאי.  בבסיס 
יהיו בצל המטוסים. כיצד אנו רוצים לחנכם לשלום אם הם גדלים 
באווירת המלחמה! הסברתי לו את בעיית הכוננות וחשיבותה. לא 
ידי תורנות של אנשי השיכון  ניתן לפתרון על  קיבל וטען שהדבר 
בבסיס. יש להוציא את המשפחות מהבסיס ולשכנן ביישוב האזרחי 
חידושי  ידי  על  להיפתר  יכולה  המהירה  האזעקה  בעיית  הקרוב. 

הטכנולוגיה".

עוד עלו בפגישה השפעת האמונה על העוצמה הצבאית, הערך של 
האמונה בצדקת הדרך בהגנת הגבולות, בעיית הנוער בארץ אחרי 
המלחמה, ההסדר עם מצרים ומלחמות העבר. הרבי שליט"א מלך 
לעוצמה  כמקור  המצוות,  שבקיום  החשיבות  על  גם  דיבר  המשיח 

רוחנית. 

במהלך הפגישה ציין הרבי שליט"א מלך המשיח כי ליהדות העולם 
אכפת מאוד מישראל ומירושלים, אך ירושלים אינה מאירה מספיק. 
כפי  למנהיגות  מודל  מהווה  איננה  היא  מספיק.  נותנת  אינה  היא 

שהיתה צריכה להיות.

פקר סיכם לעצמו את השיחה בכך ש"היתה זו חוויה רוחנית מרשימה, 
שיכולה להשתוות אך ורק לחוויות הטיסה על F-15 )כמובן בתחום 
אחר(. היה מעניין להימצא זמן ניכר יחסית במחיצתה של אישיות 
נעלה ובהחלט יוצאת דופן, המקרינה מאורה וסוחפת אותך אחריה. 
בעיני רוחי הצטיירה לי תמונה שונה של הרבי מלובביץ' שליט"א 
בשטחים  מבקיאותו  עמוקות  התרשמתי  אולי  ולכן  המשיח,  מלך 

שונים ומגּוונים )כולל חילוניים( ומלבביותו הטבעית והֵּכנה". 

בתום הפגישה העלה פקר על הכתב את סיכום הדברים, לפי ראשי 
בשבועות  השיחה.  במהלך  לעצמו  שרשם  ציון  ונקודות  פרקים 
את  המתעדת  המיוחדת  מרשימתו  חלקים  זה  במדור  נביא  הבאים 
הקשורים  שונים  בנושאים  אליו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לביטחון ארץ הקודש והנהגתה.    .דברי 

על פגישתו של מפקד בסיס חיל 
האוויר הישראלי עם הרבי שליט"א 

מלך המשיח 

התקשרות שמביאה ברכה

כולם יודעים שהחזרת שטחים מהגדה המערבית היא סכנת נפשות. לא 
זקוקים למומחה הכי גדול שיאמר זאת - כשמסתכלים על שטחים אלו, 
ורואים את המרחק שלהם מהים, ורואים מי עומד בצד המזרחי ומי נמצא 

על האניות - רואים שזה ענין של סכנת נפשות ממש, רחמנא ליצלן.
)מוצאי ש"פ שמיני מבה"ח ניסן תשל"ח(

בבית  גדלה  מבת-ים  מולכו  לאה  גברת 
נכנסה  היא  שנים  מספר  לפני  מסורתי. 
לראשונה בחייה לבית חב"ד בשיכון המזרח 
בראשון לציון, מאז החלה להתקרב ולהתחזק 

עוד ועוד בשמירת תורה ומצוות.

הרבי  של  התורה  ודברי  החסידות  שיעורי 
שליט"א מלך המשיח ששמעה בבית חב"ד – 

שבו את ליבה. אכן, ניכרים דברי אמת!

מאז  עצום.  באור  הוארו  שחייה  חשה  לאה 
הנפלא  לאורו  ולהתקשר  להתקרב  החלה 
של הרבי שליט"א מלך המשיח ולהוראותיו 
מצויים  לאה  של  באמתחתה  הקדושות. 
והצלחה  ברכה  ראתה  כיצד  רבים  סיפורים 
בחיים ככל שהוסיפה והתחזקה בהתקשרותה 

לרבי שליט"א מלך המשיח.

כך לדוגמא כאשר היא נתקלת באתגר מסויים 
בחיים או שומעת על מישהו שזקוק לישועה, 
נוהגת לאה לתת צדקה לזכותו בקופת צדקה 
שזכות  בפיה  מבקשת  שהיא  תוך  חב"ד,  של 
מלך  שליט"א  הרבי  של  לעניינים  הצדקה 
המשיח תעמוד לה - או לאלו שהיא מבקשת 
עבורם - לישועה וברכה מהירה. ואכן, בדרך 
כלל היא זוכה לראות ברכה והצלחה מיוחדת 

בעניינים אודותם ביקשה...

לאה  של  לאזניה  הגיעה  שנים  כשלוש  לפני 
ידיעה אודות ספר חדש שעומד לראות לאור. 
מתכונן  היום  העולם  כיצד  מראה  הספר 
ומוכן לגאולה השלימה יותר מאי פעם, כפי 
שמודיע הרבי שליט"א מלך המשיח בנבואה 
ברורה שדורנו זה זוכה להיות הדור הראשון 
חיפש  לאור  המוציא  השלימה.  לגאולה 
הדפסת  להוצאות  מממונם  שיתרמו  אנשים 

הספר. 

לאה תרמה סכום מכובד להדפסה, והוסיפה 
גם הקדשה לזכות הוריה היקרים - לבריאות 
עבורה  הקדשה  וכן  ימים,  ואריכות  איתנה 
ועבור משפחתה, שיזכו לעשירות ברוחניות 

ועשירות בגשמיות.

הספר,  להדפסת  התרומה  לאחר  שבועיים 
הרבי  בחלום  אליה  שנגלה  לאה  זכתה 
אליה  נכנס  בחלומה  המשיח.  מלך  שליט"א 
ומביט  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לחדר 
עליה ברוך. לאה החלה להקריא בהתרגשות 
בהקדשה  שביקשה  המשאלות  רשימת  את 

לספר. 

את  שמע  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
את  ששמע  לאות  בראשו  והנהן  המשאלות 

כל הבקשות. בכך הסתיים החלום המיוחד.

הדברים  כיצד  לראות  לאה  החלה  מאז, 
אחד  מתקיימים   - תרומה  באותה  שביקשה 

לאחד:

הוריה היקרים - ששניהם בסביבות גיל ה-70 
להם  ויש  מתמיד  טוב  מרגישים  לחייהם, 
למצבם  בנוגע  מיוחדת  דשמייא  סייעתא 

הבריאותי, לאורך ימים ושנים טובות.

גם הבקשה להיות עשירה ברוחניות הולכת 
כאשר  ויותר,  יותר  ליום  מיום  ומתממשת 
מאז אותו חלום מיוחד זכתה לאה להשתתף 
הקמת  של  חשובים  לפרוייקטים  בתרומה 
– פרוייקטים  ובתי חב"ד  מוסדות של תורה 
עצומה  זכות  לה  שיש  לאה  מרגישה  בהם 
כך  כל  גדולות  במצוות  שותפה  להיות 

שנקראות על שמה.

די בזאת, אלא שאף המצב הכלכלי של  לא 
לפני  מדהימה.  תפנית  עבר  ובעלה  לאה 
מסובכים  הם  הספר,  להדפסת  התרומה 
קרן  ושום  ותפחו  שהלכו  גדולים  בחובות 
אור לא נראתה. פתאום התרחש מפנה, מכאן 
ומשם, החובות הצטמקו ברוך השם, בני הזוג 
של  יציב  מסלול  על  ועלו  כליל  מהם  יצאו 

פרנסה מכובדת, קבועה ובהרחבה.

זאת  רואה  "אני  ברור:  במסר  מסיימת  לאה 
על בשרי. ככל שמוסיפים בהתקשרות לנשיא 
וההצלחה שלנו בכל  הצרכים הגשמיים והרוחניים!"  .הדור, מתווסף בברכה 

הרבי שליט"א מלך המשיח

הספר מראה כיצד 
העולם היום מוכן 
לגאולה השלימה, 
כפי שמודיע הרבי 

שליט"א מלך המשיח 
בנבואה ברורה 
שדורנו זה זוכה 

להיות הדור הראשון 
לגאולה השלימה



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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מכתבים  באלפי  מלאה  קודש'  'אגרות  הספרים  סדרת 
שכתב הרבי שליט"א מלך המשיח במשך עשרות שנים. 
שנשלח  זה  הוא  המכתבים  אלפי  מבין  הידועים  אחד 
ובו הסבר מדוע הפנייה  צבי,  בן  יצחק  ל'פרזידנט' מר 
אליו היא דווקא לא בתואר 'נשיא'. במכתב זה מופיעות 
מלך  שליט"א  הרבי  כותב  אותן  המפורסמות  המילים 
המשיח על עצמו: "מיום הלכי ל'חדר' ועוד קודם לכן, 

התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה . .".

בדיבור,  או  במחשבה  ציור  בחוש  הניחנים  אנשים  יש 
בצורה  התרחשות  או  מעמד  ולתאר  להתבונן  ויכולים 
הניחנים  כאלו  ישנם  לעומתם  מיוחד.  ובאופן  מוחשית 
בכישרון ציור ברובד המעשה – לאחוז במכחול ולשרבט 
על הבד, עד לתוצאה המושלמת של ציור מרהיב. כזה 
בתחום  העוסק  תקווה,  מפתח  מלאי  אליעזר  ר'  הוא 
מים,  צבעי  שמן,  צבעי  כגון  טכניקות,  במגוון  הציור 

אקריליק, עפרונות ופחם.

הושפע משיעורי התניא
הוא  ילד",  בתור  כבר  אצלי  החלה  לציור  "המשיכה 
שיטות  להכיר  ומחפש  הרבה,  מצייר  "הייתי  משחזר. 
שלמדתי  מכיוון  למעשה  חדשות.  ציור  וטכניקות 
במסגרת לימוד חרדית, לא הזדמן לי ללמוד את אמנות 
הלכתי  השנים  במשך  אולם  מקצועי,  באופן  הציור 
וגם  שונים,  באופנים  שצברתי  ידע  עם  והתמקצעתי 

מתוך הניסיון הרב שרכשתי".

ר' אליעזר לא נולד למשפחה חב"דית, ואף למד כבחור 
דווקא  אולם  הליטאי,  לזרם  המשתייכת  בישיבה  צעיר 
שם החל להתקרב לתורת חב"ד. "בישיבה היו מתקיימים 
מכיוון  בסתר,  נעשה  שהדבר  כמובן  אך  תניא,  שיעורי 
מי  הישיבה.  הנהלת  הובילה  אותו  הקו  את  תאם  שלא 
שהעביר לנו את השיעורים היה חסיד חב"ד בשם הרב 

לעולמה  אותנו  לחבר  לנכון  מצא  שאף  אלפרוביץ', 
זכור לי כיצד  נוספות. לדוגמה,  של החסידות בדרכים 
אותה  דבש(  )עוגת  'לעקאח'  מפרוסת  מעט  לנו  העניק 

חילק בידיו הרבי שליט"א מלך המשיח".

שליחות בלימוד ציור
שבגינו  ערב  קול  כגון  נוספים,  בכישרונות  ניחן  הוא 
העיסוק  אולם  שונים,  באירועים  לשיר  מוזמן  הוא 
בציור תופס את רוב עולמו. כיום לא רק שהוא מצייר 

בעצמו, אלא גם עוסק בהוראת המקצוע, אמנות וציור, 
אותם הוא מעביר לילדים בכמה בתי ספר ורואה בכך 
ילדים  לקדם  ניתן  הציור  לימוד  "באמצעות  שליחות. 
גורם  המשותף  "הלימוד  אומר.  הוא  להם",  ולעזור 
להעצים  אפשר  וכך  המורה,  כלפי  להיפתח  לתלמיד 
את אישיותו ולהעניק לו ביטחון עצמי וכלים חשובים 
נוספים". סגירת מעגל מיוחדת מבחינתו היא העובדה 
ישיבה ליטאית  שאחד המקומות בהם הוא מלמד הוא 
בבני ברק, שם יש לו קשר מיוחד עם התלמידים ואנשי 

הצוות.

את הציבור הליטאי הוא מכיר היטב גם משכונת 'עמישב' 
וסיוע  בארגון  ופועל  מתגורר  הוא  בה  תקווה,  בפתח 
"במהלך  לילדים.  שבת'  ו'מסיבות  חסידות  לשיעורי 
הפעילות אני מדבר כמובן על כך שהרבי שליט"א הוא 
ואף  זאת  מקבלים  שכולם  לראות  ושמח  המשיח,  מלך 

מבינים את חשיבות הנושא".

ציורים פעילים
בגלריה  מוצגות  רק  לא  עבודותיו  חסידי,  לצייר  כיאה 
ונמכרות לציבור, אלא גם פועלות לקרב יהודים ליהדות 
פנתה  כאשר  אירע  היטב  לו  שזכור  מקרה  וחסידות. 
היא  כי  התברר  איתו.  להיפגש  וביקשה  אישה  אליו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  ציור  במתנה  קיבלה 
וכתוצאה  עמוקות  עליה  השפיע  והדבר  מכחולו,  פרי 
מכך היא ומשפחתה התקרבו ליהדות. "בהמשך הם קנו 
ממני עוד שישה ציורים של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

המעטרים את כל הקירות בביתם", הוא מספר.

הוא  לעתיד,  שלו  התוכניות  מה  אותו  שואלים  כאשר 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  ביאת  את  "לצייר  משיב: 

להזמנת ורכישת ציורים: 052-6525444.  .בעת התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח".

לימוד התורה שייך לכולם
כותב אודות התפיסה שלו, שאינה מהירה כל כך כתפיסת 
חבריו בישיבה וכו', אשר זה פועל עליו נמיכות רוח ונפילת 

רוח ומה יהיה התכלית.
אודות  ו(  פרק  נתן  דרבי  )אבות  ז"ל  רבותינו  סיפור  ידוע  והנה 
ארבעים  בן  בהיותו  תורה  ללמוד  שהתחיל  עקיבא,  רבי 
על  יורדות  מים  טיפות  כשראה  היה  המפנה  ונקודת  שנה, 
וכמו  האבן,  את  ניקבו  סוף  וסוף  טיפה,  אחרי  טיפה  אבן, 
ישראל,  וסופו היה רבן של כל  שנאמר אבנים שחקו מים, 
רבותינו  מאמר  וידוע  ולרבבות,  לאלפים  תלמידים  הקים 
ז"ל: "סתם משנה, תוספתא כו' וכולהו אליבא דרבי עקיבא" 

)סנהדרין פו, א(.

לרבי  עצמו  את  לדמות  ליבו  ערב  אשר  זה  הוא  מי  והנה 

אינם  ושבכתב  פה  שבעל  תורתנו  שני,  מצד  אבל  עקיבא, 
קובץ סיפורים חס ושלום, כי אם תורה כמשמעה - הוראה 
בחיים, לכל אחד מישראל, מכיוון שכל אחד מחויב בתלמוד 
תורה. ומהסיפור הזה מובן שאפילו אם לימוד התורה כדין 
טיפת מים הנופלת על אבן, ורואים במוחש שאין רישומה 
ניכר לעיני בשר כלל וכלל, בכל זאת, על ידי תוקף הרצון, 
מגיעים   – היצר  מפיתויי  התרשמות  ואי  ושקידה  והתמדה 

לשיא הגדול ביותר. והנמשל בקשר לתוכן מכתבו מובן.
יתקע  זה  ותחת  ויחדול מלהתעמק במדידת תפיסת שכלו, 
דוקא  ולימוד  חיים  תורת  תורתנו  בלימוד  ההתבוננות  כח 
בדבוק חברים . . ויבקש את הראש-ישיבה שלו שימציא לו 
וכשילמוד מתוך שמחה הנה סוף- חבר המתאים בשבילו, 

סוף יוכל לבשר בשורות משמחות מהצלחתו בלימודים.
)אגרות קודש כרך יד עמוד שצח(

האמן שמחכה לצייר את הגאולה

ר' אליעזר מלאי לצד עבודותיו

במהלך הפעילות אני 
מדבר כמובן על כך 

שהרבי שליט"א הוא מלך 
המשיח, ושמח לראות 
שכולם מקבלים זאת 

ואף מבינים את חשיבות 
הנושא


