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אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד

נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון: 

זעקתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ומחלמתו העיקשת 
העם,  של  שלימותו  את  לקעקע  המבקשים  אלו  כל  כנגד 
להכיר  בג"ץ  בהחלטת  כואבת,  תזכורת  השבוע  קיבלה 

מזוייפים  ובטקסים  ב"גיורים" 
יחשבו  אותם  העושים  כאילו 

ליהודים.

עשרות  לפני  הנחרצים  דבריו 
שנים, ומאות שיחות הקודש בהן 
זעק שוב ושוב לתיקון חוק "מיהו 
יהודי" נפלו על אוזניים ערלות, 
המתיימרים  אלו  של  ביניהם 
והדתיים  הדת  עניני  את  לייצג 
די  עושים  אינם  כשאלו  בכנסת, 
כדי לסתום את הפרצה ולהביא 
שיכיר  באופן  החוק  לתיקון 
לפי  שנעשו  כאלו  רק  בגיורים 
המרות  התוצאות  את  ההלכה. 
כואבת  כתזכורת  השבוע,  ראינו 
מתכננים  לפינה  שמעבר  לכך 

אותם גופים רפורמיים לתקוע עוד יתד במאבקם על ארץ 
ישראל בחסות הבחירות הקרבות.

נביא הדור
ולוחם  שזועק  אמת  נביא  למרחוק,  הצופה  רחמן  כאב 
ממקד  אויביו,  כל  כנגד  לניצחון  להביא  כדי  ה'  מלחמות 
זה במשך  הרבי שליט"א מלך המשיח את מאבקו בנושא 
השנים, כאשר רבים מביעים את תמיהתם לנוכח עקשנות 
זו, אך לבסוף, כיום, אחרי עשרות שנים, נוכחים לראות עד 
כמה צדקו דבריו הנבואיים, וכי גם הם היום עומדים חסרי 
אונים כנגד מהלכים אלו, ולא נותר להם אלא לצעוק מרה: 

"מדוע לא הקשבנו אז?"

אומללה  פסיקה  אותה  חמורה  כמה  עד  להסביר  כדי  רק 
מדובר  השבוע.  מראשית 
שתחת  נוכלים,  בחבורת 
או  רפורמים  כמו  שמות 
מרשים  קונסרבטיבים, 

סמכות  איזו  להם  ויש  כאילו  עצמם  את  להציג  לעצמם 
להכיר ביהדותו של כל אחד או גרוע מכך לתת לו תעודה 
המצהירה על כך ללא שהלה עושה את התהליך ההלכתי 
הדבר  למה  משל  הנדרש. 
הכשרה  ללא  ספר  לבית  דומה, 
לכל  תעודות  שיחלק  מתאימה 
עצמו  על  להצהיר  שיחפוץ  מי 
זאת  וכדומה,  כרופא, או טכנאי 

ללא שילמד ויבחן כנדרש. 

הבג"ץ,  שופטי  של  החלטתם 
בגישתם  יפה  משתלבת 
הטמא  את  להתיר  המסורתית 
תמיד  כך  המותר.  את  ולאסור 
קשות  בהחלטות  הם  ניצבים 
ומרות כנגד אוהבי תורת ישראל 
מוצאים  ולאידך  ישראל  וארץ 
פעילות  להכשיר  אמתלא  כל 
או  ישראל  שונאי  של  עויינת 
פעילות  שאותה  בשעה  גם  שכזו,  פעילות  להם  לאפשר 
ממש נאסרת על יהודים כאן בארץ ישראל. ועל זה נאמר, 

עם כאלו שופטים, מי זקוק לאויבים מבחוץ?! 

התוצאה המיוחלת
לא נותר לנו אלא להתחזק בעובדה, כי גם נפילות קשות 
האלוקית,  מהתוכנית  חלק  הינן  השבוע,  שאירעה  זו  כמו 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  של  הבא  לשלב  להביא 
מבית  היוצאים  כאלו  דרסטיים  צעדים  דווקא  הארץ", 
בה  המסורתית,  היהדות  רוח  את  המחזקים  הם  המשפט, 
בוחר העם לצעוד, והיא זו המביאה אותו לזעוק כנגד כל 
מזייפי היהדות ולהצמד לדרך היהדות המקורית והאמיתית 
כבר  עליו  בפרשה,  המוזכר  העגל  חטא  כמו  היחידה. 
נאמר בגמרא שנועד כדי לתת פתחון פה לבעלי תשובה, 
התעוררות  את  לזרז  כדי  נועדו  אלו  פעולות  כל  גם  כך 
קיום  וחיזוק  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לבקשת  העם 

הוראותיו עדי התגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

לחנים על הפרק  החדש
מתקרבים ליום הולדתו של הרבי שליט"א 
יותר  קצת  בעוד  שיחול  המשיח  מלך 
שנה  מידי  כנהוג  ניסן.  בי"א   - משבועיים 
התהלים  פרק  על  ניגון  מלחינים  חסידים 
ה-120,  שנת  השנה   - שנה  לאותה  השייך 
הלחנים הם על פרק ק"כ. לשמיעת הלחנים 
"זמן  לערוץ  היכנסו  החדשים  והניגונים 

הגאולה - ניגונים לי"א ניסן תשפ"א". 

הצלחה למבצע פורים
'מבצע  את  בסיפוק  מציינים  חב"ד  במוקדי 
שאנו  והמצב  ההגבלות  כל  אף  על  פורים' 
מבצע  התקיים  ובעולם  בארץ  נמצאים, 
פורים בהיקף נרחב עפ"י ההנחיות עם כל 
מצוות החג מתוך שמחה, כינוסי ילדים ועוד.

במוקדי חב"ד לא נחים לרגע וכבר מתחילים 
הפסח  לחג  ופרסום  הסברה  על  לעבוד 

שיחול בעוד שלושה שבועות בדיוק. 

קופת בחורים מתרחבים
תומכי- בישיבת  בחורים'  'קופת  ארגון 

מידי  המסבסד   770  – המרכזית  תמימים 
מאות  עבור  והנצרך  רפואה  ביגוד  שנה 
מודה  שיחי',  התלמידים-התמימים 
ללמעלה מ-1,000 תורמים )!( מכלל חסידי 
עצמם  על  שלקחו  ובעולם  בארץ  חב"ד 
הקמפיין  עבור  מהונם  ותרמו  שותפות 

שעבר בהצלחה רבה! 

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מעורר  רבים  במקומות 
העיקרית  הדמות  בתור  ותפקידה,  האישה  מעמד  על 
שמחנכת ומגדלת את הדור הבא. האישה מכונה 'עקרת 
הבית  של  לקיומם  והיסוד  העיקר  שהיא  מכיוון  הבית' 
יפים  אותם  ולעשות  אותם  להאיר  ובכוחה  והמשפחה, 
ואחריות  גדולה  זכות  לאישה  מקנה  זה  תפקיד  ונאים. 
ישנן  כי  העובדה  היא  לכך  ההיבטים  ואחד  מיוחדת, 
בדורנו  לאישה.  דווקא  נמסר  שקיומן  מיוחדות  מצוות 
– דור הגאולה – מעלת הנשים מקבלת דגש נוסף, לאור 
מאמר רבותינו זיכרונם לברכה כי הגאולה מגיעה בזכות 

נשים צדקניות שיש בדור.

נקודת  את  לנערות  להקנות  רבה  חשיבות  יש  כי  מובן 
לאור  במיוחד  האישה,  תפקיד  אודות  הנכונה  המבט 
להינשא  מתעתדות  הן  הקרובות  בשנים  כי  העובדה 
ולהקים בית בישראל. כאשר נערה מבינה את מעמדה 
הייחודי, וכמו כן רוכשת כלים לנהל בית ולגדל משפחה 
חשיבות  בעלת  פעולה  זוהי  התורה,  להוראות  בהתאם 
רבה. הנחות הייסוד האלו, הן שעומדות בבסיסו של 'בית 
רבקה לאומנויות', בית ספר תיכון חדש לבנות שהוקם 

עם תחילת שנת הלימודים בעיר אריאל שבשומרון.

עושים חושבים
במצוקת  מתחיל  החדש  הספר  בית  של  הקמתו  סיפור 
בנות  האחרונות.  בשנים  שנוצרה  לימוד  מקומות 
ובנימין,  שומרון  הבקעה,  המרכז,  באיזור  המתגוררות 
בין  להכריע  נאלצות  רבות  פעמים  עצמן  את  מצאו 
מרוחק,  לימודים  למוסד  בדרכים  ארוכה  היטלטלות 

לבין מעבר לחיי פנימיה בשל הריחוק הגיאוגרפי. 

עם התפשטות נגיף הקורונה – מצב שגרם בכל מקרה 
לעצירת הפעילות בכל מוסדות הלימוד – מצאו עצמן 
'חושבים'. לאחר  משפחות לא מעטות עוצרות לעשות 

בדיקה של האפשרויות הקיימות, עלה על הפרק רעיון 
של פתיחת תיכון חדש, שייתן מענה לבנות בכל האזור.

"אשרי חלקם"
החדשה",  המסגרת  הקמת  למען  נשים  כמה  "חברנו 
מרמת  זהב  משי  גב'  עם  "ויחד  סנדרוי,  רבקה  מספרת 
כצוות  משמשות  אנחנו  מאלקנה,  קעניג  וגב'  השרון 
הראשונים  הצעדים  אל  לתאר,  שניתן  כפי  ההנהלה. 
כאשר  אולם  וספקות,  חששות  הרבה  התלוו  בכיוון 

כתבנו לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות 
את  לנו  שנתנו  ברורות  תשובות  לקבל  זכינו  קודש' 

הדחיפה והכוח לצאת לדרך".

מלך  שליט"א  הרבי  כתב  שהתקבלו,  המענות  באחד 
המשיח: "מאשר הנני קבלת מכתבו . . בצירוף רשימת 
בלימודיהן  מופלגה  להצלחה   .  . רבקה  בית  תלמידות 
ובהנהגתן לרוב שביעות נחת ההורים, המורים והנהלת 
ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים   .  . הבית רבקה 

בזה, ושל התלמידות הלומדות בבית ספר זה".

לחזק את ההתקשרות
שמו של התיכון החדש, 'בית רבקה לאומנויות', משקף 
את אופיו – מצד אחד מסגרת המתנהלת ברמה חסידית 
בתחומים  אומנויות  לימוד  משלבת  שני  ומצד  גבוהה, 
התלמידות  נהנות  כן  כמו  ומוזיקה.  דרמה  כגון  שונים, 
'כלכלת בית', המשלב הקניית כלים  מהשתתפות בחוג 
הלכות  לימוד  עם  יחד  ומטבח,  בית  לניהול  מעשיים 
הבגרות  למבחני  הלימוד  אלו.  לתחומים  הנוגעות 
באופן  ממוקדים,  לימודים  של  מיוחדת  בשיטה  נעשה 
שחוסך זמן רב במהלך הלימוד, ומגביר מאוד את אחוזי 
בשטח,  ניכרת  ההצלחה  התלמידות.  של  ההצלחה 
והבנות גם מספרות על האווירה החמה בין כותלי בית 

הספר, הגורמת להשכים ללימודים בשמחה.

"כחלק מתוכנית הלימודים ניתן למצוא לימודי חסידות 
והעצמה אישית, המתקיימים בכל יום לאורך כל השנה", 
מספרת הגב' סנדרוי. "בסופו של דבר, המטרה שלנו היא 
מלך  שליט"א  לרבי  הבנות  של  ההתקשרות  את  לחזק 
לה  שיסייעו  הכלים  את  תלמידה  לכל  ולתת  המשיח, 
בבוא העת לצאת לשליחות ולהיות שותפה בניהול בית 
חב"ד, כחלק מהמשימה המוטלת על כתפינו – לקבל פני 

משיח צדקנו בפועל ממש".  

להשליך את העבודה זרה
השתחררות מוחלטת, כזו שהייתה מגלות מצרים, לא היתה 
מן  האמתית  בגאולה  שוב  תהיה  אך  המאוחרות,  בגלויות 
)"כימי צאתך מארץ  הגלות העכשוית, כהבטחה האלוקית 
מצרים אראנו נפלאות"(, כאשר כל בני ישראל, צעיר וזקן, 
צדקנו  ידי משיח  על  ייגאלו  להם  אשר  וכל  ונשים,  ילדים 
במטרה של "בחוקותי תלכו . . והייתם לי לעם ואנכי אהיה 

לכם לאלקים".

וכשם שגאולת מצרים יכלה להיות רק לאחר שבני ישראל 
מצרים,  של  זרה  העבודה  את  נפש  במסירות  השליכו 
והשתוקקו וציפו לקבלת התורה – כך חייבת לבוא גם עתה 
העבודות  מן  החלטית  התנערות  ידי  על  לגאולתנו  ההכנה 
בבנינו  ובזקנינו  ובנערינו  תקופתנו,  של  השונות  הזרות 

וילדיו,  אשתו  עם  עצמו,  את  ישחרר  אחד  כל   – ובבנותינו 
מן המעמד של "עבדי פרעה" – עבדים לרעיונות השולטים 
ה', בהשתעבדות מוחלטת  ולהיות עבדי   – בעולם החיצוני 
אל הקדוש ברוך הוא, וכך להשיג את החרות האמתית, על 

ידי חיי יום יום של תורה ומצוות.
)אגרות מלך חלק ב עמוד ס(  

כולם נגאלים
לבין  מצרים  גאולת  בין  במינה,  מיוחדת  משותפת,  נקודה 
– שבשני האירועים  הגאולה העתידה במהרה בימינו, היא 
שביציאת  כשם  כולו:  ישראל  עם  של  גאולה  על  מדובר 
מצרים לא נותר אף יהודי אחד ויחיד בגלות מצרים, כך גם 
בגאולה העתידה, כאשר משיח צדקנו יוציאנו מן הגלות, לא 

יישאר אף יהודי אחד, איש ואשה וילד, בגלות.
)אגרות מלך חלק ב עמוד ריז(

להכשיר את השליחות הבאות

פינת חמד בבית הספר

הנחות הייסוד החסידיות, 
הן שעומדות בבסיסו של 

'בית רבקה לאומנויות', 
בית ספר תיכון חדש 

לבנות שהוקם עם תחילת 
שנת הלימודים בעיר 

אריאל שבשומרון

גאווה יהודית בחוצות ניו יורק
כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שמעו 
עשרות אלפים את המגילה גם ברחובות הערים

יהודי הוא רק כזה 
המוכר לפי ההלכה!

כל נסיונותיו של בג"ץ ושופטיו להכתיב דרך עקומה ומזוייפת ליהדות לא יצלחו. דווקא החלטות אומללות 
אלו הן שיביאו לחיזוק האמונה אצל העם והכרה בחשיבות קיום הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   מענדי ליפשנפלאות עכשיו   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 

   י"ד - כ' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
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ת.ד.  צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

   משיח פרידמןהראש והממשלהאגרות מלך

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

"לא חשוב מה יאמרו 
הגויים - חשוב רק 
מה יעשו היהודים"

אימרה זו של דוד בן גוריון, ציטט הרבי שליט"א מלך המשיח במהלך 
הישראלי  האוויר  חיל  מפקד  שכתב  מהסיכום   - שני  חלק  ה'יחידות'. 
תא"ל רן פקר מפגישתו ב'יחידות' שנת תשל"ה - במהלכה שמע דברים 

מיוחדים בנושא ביטחון ארץ הקודש והנהגתה: 

המשך הנקודות שהועלו בפגישה על ידי פקר: 

- הצגת הטיעון שלמלחמה הבאה לא תספקנה ללוחמים רק התכונות 
שסייעו לנו לנצח המלחמות הקודמות )אומץ, תושייה, יוזמה וכו'...( 

אלא נזדקק למשאבים נוספים וזאת דווקא בתחום הרוחני/נפשי. 

)התלהב  ומניעיה  לאחרונה  הלוחם" שעשינו  "דמות  סדרת  תיאור   -
במיוחד ושאל שאלות רבות. עירני ומודאג בכל הנוגע לחינוך(.

- המלחמה הבאה תהיה קשה, מסובכת אך לא חייבת להיות עקובה 
מדם - זה תלוי בנו וכיצד נתכונן אליה. 

יאמינו  והנוער  - חשיבות הגברת האמונה שבלב. חשוב שהלוחמים 
במה שהם עושים ולמען מה שהם נלחמים )הסכים בכל, אך חזר וטען 
שאין לנו זמן לחכות לתוצאות החינוך שאנו נותנים היום לנוער, ייתכן 
ונדרש לפעול לפני זה. עד שנקבל פירות החינוך זה יקח דור שלם(. 

- בעיית הנוער בארץ. אחרי המלחמה היתה לו הרגשה גרועה וטענות 
רבות נגד ההנהגה המדינית והצבאית. כיום עדין מתלבט, אך הרגשתו 

משתפרת.

- הסיפור על פגישתי עם  בוגרי שמיניות של תנועת המושבים 
)התעניין מאוד  זו  והשאלות שנשאלו בפגישה  מיד לאחר המלחמה 
המנהיגות.  היא  הבעיה  לדעתו  שלו.  מהמורל  מודאג  ומצבו.  בנוער 

מתמצא בבעיות(, 

- הסיפור על ויליאמסברג וז'ימסטאון בהשוואה לירושלים העתיקה 
והכותל המערבי. 

השוואת  ועיקרו  בארה"ב  שלמדתי  בשנה  לי  שקרה  אמת  סיפור   -
והתפתחה  מאד  )התלהב  לשלנו  האמריקאית  והמסורת  ההיסטוריה 
שיחה סביב נושא זה, שגלשה לניתוח יחסי האמריקאים להיסטוריה 

הקצרה שלהם(. 

- האם ליהדות העולם אכפת מישראל? )על כך השיב: וודאי שאיכפת. 
יהדות העולם תורמת לישראל בהרבה תחומים, אך לא מקבלת מספיק 
מירושלים. ישראל איננה מקרינה מאורה וגדלותה לתפוצות העולם(. 

)הרבי  ולמה?  הברית  ארצות  עם  יחסינו  לאחרונה  השתנו  האם   -
כתוצאה  הוא  השינוי  השתנו.  אכן  השיב:  המשיח  מלך  שליט"א 
ובעמדתה.  שלנו  בהנהגה  תלוי  הכל  ובאשמתה.  ירושלים  ממדיניות 
ציטט את בן גוריון באימרה "לא חשוב מה יאמרו הגויים - חשוב רק 
מה יעשו היהודים". ניקסון היה נשיא חזק וטוב לנו. בעיית ווטרגיט 

הייתה לכל הנשיאים. מה שעשו לניקסון היה "ציד מכשפות"(. 

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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מחצית  מצוות  הוא  השבוע  פרשת  את  שפותח  הנושא 
– קיבל הוראה  ועד העני  – מהעשיר  יהודי  כל  השקל. 

להביא 'מחצית השקל' )עשר 'גרה'( תרומה להשם.

ישראל  לבני  כפרה  ודרך  כתיקון  באה  השקל  מחצית 
תמה  רבינו  שמשה  במדרש  ומסופר  העגל,  חטא  על 
וקלה  פשוטה  כה  מצווה  מסוגלת  כיצד   – והשתומם 

לכפר על חטא חמור כל כך של עבודה זרה?

הוא  ברוך  הקדוש  לו  הראה  משה,  לשאלת  כמענה 
אמנם  היא  השקל  מחצית  מצוות  אש":  של  "מטבע 
פעולה קטנה פשוטה, אבל כאשר כל יהודי מצרף אליה 
את האש הרוחנית של נפשו היא נעשית "מטבע של אש" 

ובכוחה לכפר אפילו על חטא העגל.

האש המלכדת
משל למה הדבר דומה: תלמיד אחד למד את מלאכת 
את  אותו  שלימד  והצורף  וזהב,  כסף  של  הצורפות 
אומנות המלאכה לא אמר לו שצריך להדליק אש מתחת 
שלמד,  מה  כל  על  התלמיד  חזר  כאשר  והזהב.  לכסף 
נותרו  והזהב  הכסף  כל  וממילא  האש  את  הדליק  לא 

כמקודם – חומרי גלם בלבד.

נתינת מחצית השקל  הייתה תשובת הקב"ה למשה:  זו 
כדי  חזקה  מספיק  אינה   – ה"אש"  ללא   – כשלעצמה 
לבוא ולתקן את חטא העגל, אבל כאשר מדליקים את 
האש ומקיימים את המצווה בלהט מתוך עצם הנשמה, 

המצווה ה'פשוטה' מכפרת אפילו על חטא העגל.

רבינו  נותר רק להבין: המטבע שהראה הקב"ה למשה 
הייתה אמנם "מטבע של אש", אבל המטבע שנותן כל 
יהודי בתור מחצית השקל היא מטבע פשוטה כמו כל 

בפעולה הטכנית הפשוטה של  רואים  היכן  המטבעות. 
של  הפנימי  התוכן  את  השקל  מחצית  שמביא  יהודי 
"מטבע של אש" קשורה עם האש הרוחנית   – המצווה 

שבנפשו של יהודי?

למה חצי? 
התשובה לכך תובן בהקדם שאלה: מצוות מחצית השקל 
המצוות  כל  את  שגרתית.  לא  מצווה  ספק  ללא  היא 
משתדלים לקיים על הצד הטוב ביותר ובאופן הכי שלם 

יהודי רק  כל  נותן  ואילו במצוות מחצית השקל  וטוב, 
"מחצית" – שקל לא שלם!

אלא הביאור הוא: התיקון הרצוי לחטא העגל הוא חיבור 
מחודש עם הקדוש ברוך הוא. חטא העגל גרם לניתוק 
והפרדה בין בני ישראל והקב"ה, וכדי לתקן ולהתחבר 
יהודי צריך למסור את כל כולו להשם ולהכיר  מחדש 
שהוא לא ישות חיצונית אלא הוא דבר אחד ממש עם 

הקדוש ברוך הוא.

החצי השלם, הקשר העצמי 
הוא  ברוך  והקדוש  "חצי",  רק  הוא  כשלעצמו  היהודי 
עצמו גם כן )כביכול( הוא רק "חצי", והאיחוד המושלם 
הוא מחבר את שתי החצאים  ברוך  והקדוש  יהודי  בין 

ויוצר את המציאות המאוחדת והשלימה.

לכן המצווה של מחצית השקל מסתכמת בחצי, כי כך 
"חצי" שזקוק  רק  ומרגיש שהוא בסך הכל  יודע  יהודי 
לחיבור עם החצי השני )הקדוש ברוך הוא( כדי להגיע 

לשלימות האמיתית. 

זה הסוד העומד מאחורי מצוות מחצית השקל. מצווה זו 
מגלה את המכנה המשותף של כל יהודי ויהודי – הקשר 
שאינו  איתן  קשר  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שלו  העצמי 

יכול להתנתק בשום מצב.

הם  השני  את  אחד  המשלימים  חצאים  ששתי  וכשם 
הקדוש  כך  אחת,  ומציאות  אחד  גוף  דבר  של  לאמיתו 
ברוך הוא ובני ישראל הם דבר אחד ממש – כפי שיתגלה 
האמיתית  בגאולה  ממש  בקרוב  השלמות  בתכלית 

והשלימה.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 923(

דולר נבואיחצי שקל, נשמה שלמה

ידי  ועל  מהדרך,  סטיה  כל  ידי  שעל  בשר,  בעיני  גם  זאת  שרואים  וכפי 
כל כריעה והשתחויה שהיה, רחמנא-לצלן, פעם אחר פעם - נפגשו שוב 
וויתרו "קצת" והסתדרו על כל פנים על ה"קצת" השני או על הרוב. ואחר 

כך רוצים לרמות את עצמם שלא היתה שום ברירה אחרת.
)פורים תשל"ט(

בעל-שם-טוב,  ישראל  רבי  המופלא  הצדיק 
היתה  בקודש  דרכו  החסידות,  תורת  מייסד 
אותו  הסובבים  כל  הטבע.  מעל  לחלוטין 
חי  קבוע שהוא  באופן  מוחשית  בצורה  ראו 
במימד שמעל המושגים הטבעיים המוכרים 

לנו, והוא גם לא טרח כלל להסתיר זאת.

המפורסמים  הסיפורים  אחד  לדוגמא  כך 
עשיר  לאדם  שנתן  מכתב  על  הוא  אודותיו, 
פלונית.  קהילה  של  צדקה  לגבאי  להעביר 
בינתיים  העשיר.  של  מזיכרונו  פרח  הדבר 
מצא  שנה  ולאחר   מנכסיו  העשיר  ירד 
ליעדו.  להעבירו  והחליט  המכתב  אחד  יום 
ובתוכה  המעטפה  את  פתח  הצדקה  גבאי 
היה כתוב: האדם שמסר לך את המכתב היה 
כל,  וחסר  עני  הוא  וכיום  גדול  עשיר  בעבר 
ולאות שאכן אני,  אנא תמוך בו ביד רחבה. 
הבעל-שם-טוב, כתבתי את המכתב, אתן לך 
סימן, שבזמן קריאת המכתב יבואו לבשר לך 
כי נולד לך בן. ואכן, תוך כדי קריאה הגיעה 

הבשורה: נולד בן...

גם הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 
נוהג לעיתים בדרך זו של גילוי רוח הקודש 
הסיפור  גם  הוא  כזה  ממש.  הטבע  מעל 

המפעים הבא:

חב"ד  מכפר  אלפרוביץ  משה  חיים  הרב 
מכהן כמשפיע בישיבת תומכי תמימים חב"ד 
ליובאוויטש בראשון לציון. לפני כחודשיים 
עורר אחד החסידים בכפר חב"ד את תשומת 
ליבו למאמר המיוחד שהוציא הרבי שליט"א 
מלך המשיח לכבוד ראש חודש כסלו תשנ"ג, 
שפתיים",  ניב  "בורא  בפסוק  הפותח  מאמר 

ועד היום לא מפורסם דיו להרבה חסידים.

פרסום  לעשות  התעורר  אלפרוביץ  הרב 
בישיבה אודות חשיבות לימוד המאמר. הוא 
הגיע באותו ערב לישיבה והכריז לתלמידים: 
כל בחור שיבחן אצלו בעל פה את המהלך 
דולר  על  להגרלה  יכנס  המאמר,  כל  של 
של  הקדושה  מידו  שניתן  והצלחה  לברכה 

הרבי שליט"א מלך המשיח!

המיוחדת  ההזדמנות  על  שמחו  הבחורים 
לשנן  ללמוד,  והחלו  בפניהם  שנקרתה 
ולהיבחן את תוכן המאמר. רשימת הבחורים 
הלכה  המאמר  תוכן  על  בהצלחה  שנבחנו 
והתארכה, אולם הרב אלפרוביץ החל להיות 
מוטרד: ברשותו לא היה דולר לברכה שיוכל 
על  סמך  מלכתחילה  הגרלה.  עליו  לעשות 
הרבי שליט"א מלך המשיח שישלח לו דולר 
חלפו  הימים  בפועל  אולם  הזמן,  כשיגיע 

והדולר המיוחל לא הגיע...

אחד  אלפרוביץ  הרב  אל  ניגש  אחד  בוקר 
"הרב  חב"ד.  בכפר  הוותיקים  החסידים 

בראשון  לישיבה  קשור  אתה  אלפרוביץ, 
לי  "יש  המשיך,  ומיד  שאל,  נכון?",  לציון, 
דולר לברכה והצלחה מהרבי שליט"א מלך 
נתן  שהרבי  דולר  זה  לך.  למסור  המשיח 

במיוחד עבור הישיבה בראשון לציון"...

האמת, שהרב אלפרוביץ היה מופתע. מאיפה 
נחת כאן כעת דולר של הרבי עבור הישיבה 

בראשון לציון?!...

הוותיק  החסיד  לו  סיפר  התדהמה  למראה 
למעלה  "לפני  הפתעה.  הייתה  זו  לו  גם  כי 
משלושים שנה", מספר החסיד הוותיק, "נתן 
הדולר  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לי 
הזה על מנת להעביר אותו לישיבה בראשון 
ולא  מסודר  מאוד  אדם  אני  בטבעי  לציון. 
מעיני  נעלם  הזה  הדולר  בפועל  דבר.  שוכח 
השבוע  שנים.  הרבה  כך  כל  ממנו  ושכחתי 
צריך  כשאתה  בדיוק  אותו,  מצאתי  פתאום 

אותו"...

מעצמו  יגיע  לברכה  שהדולר  הסיכוי  מה 
לחסיד שבדיוק כעת צריך דולר של הרבי? 
יגיע אליו דולר שהרבי  מה הסיכוי שבדיוק 
ייעד עבור הישיבה שהוא עובד בה? אין זאת 
שליט"א  הרבי  של  הנבואיות  שעיניו  אלא 
הזאת  ההתרחשות  את  חזו  המשיח  מלך 

עשרות שנים לפני שאירעה...  

הרב חיים משה אלפרוביץ

ירידה לצורך עליה
בני ישראל מצד עצמם אינם שייכים כלל 
וכלל לענין החטא ח"ו, וכל הענין בא רק 
רצה  הגדול  בחסדו  שהקב"ה  זה  בגלל 
להביא את בני ישראל לעליה הכי גדולה 
. . לכן "עלילה נתלה בו" ונעשית ירידה 
למראה  )רק  ובחיצוניות   .  . שעה  לפי 
שלא  העליה  את  להביא  בכדי  עינים(, 
. אלא   . ולא רק עליה לרגע קטן  בערך. 
כלל.  הפסק  אחריה  שאין  נצחית  עליה 
כפי שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה 
ידי הירידה הגדולה בגלות  - שבאה על 
גלות,  אחריה  שאין  נצחית  גאולה   -
ואדרבה - מיתווספים עוד עליות, עליה 

אחר עליה עד אין קץ.

)דבר מלכות שבת פרשת תשא תשנ"ב(

מחצית השקל בשקל הקודש   )כי תשא ל, יג(
טעם לקריאת שם מסכת שקלים בשם מסכת שקלים, וגם 
לכאורה קשה על רבינו הקדוש, שבכל המסכת לא הזכיר 
מחצית שקל, רק 'שקל' או 'שקלים'? ולעניות דעתי נראה, 
שרמזו בזה שלעתיד בביאת משיח צדקנו באמת ייתן כל 

אחד שקל שלם. 
)מעשה רוקח(

ורחצו אהרן ובניו ממנו   )כי תשא ל, יט(
מחזיר  הוא  ברוך  והקדוש  עייפה,  נשמתו  מפקיד  האדם 
לו חדשה ורגועה, כדי לעבוד להשם יתברך בכל יכולתו, 
זה כל האדם. לפיכך צריכים אנחנו  כי  היום  ולשרתו כל 
לעבוד  כדי  הכלי  מן  ידינו  וליטול  בקדושתו  להתקדש 
עבודתו ולשרתו, כמו כהן שהיה מקדש ידיו מן הכיור בכל 

יום קודם עבודתו.
)שולחן ערוך אדמו"ר הזקן(

שמן משחת קודש יהיה   )כי תשא ל, לא(

אמר רבי יהודה: וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה? והלא 
וכליו  נמשח משכן  היה  וממנו  לוגין,  תחילתו שנים עשר 
קיים לעתיד  וכולו  ימי המילואים,  ובניו כל שבעת  אהרן 

לבוא.

)מסכת הוריות(

ויקחו אליך פרה אדומה   )פרשת פרה(

תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב 
הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו, שניה עשה עזרא, 
המלך  יעשה  והעשירית  הבית.  חורבן  עד  מעזרא  ושבע 

המשיח, מהרה יגלה אמן כן יהי רצון.

)רמב"ם הלכות פרה אדומה(

היהודי הוא רק "חצי", 
והקדוש ברוך הוא גם כן 
)כביכול( הוא רק "חצי", 

והאיחוד המושלם בין יהודי 
והקדוש ברוך הוא יוצר את 

המציאות השלימה

הוא הכריז בישיבה: 
כל בחור שיבחן אצלו 

בעל פה את המהלך 
של כל המאמר, יכנס 

להגרלה על דולר 
לברכה והצלחה 

שניתן מידו הקדושה 
של הרבי שליט"א 

מלך המשיח

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

17:34   17:22   17:10  17:19  17:04   הדלקת נרות 
18:34   18:20   18:18  18:19   18:17   יציאת השבת  

הפטרה: ויהי דבר ה' - אני ה' דיברתי ועשיתי )יחזקאל לו, טז - לו(



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   מענדי ליפשנפלאות עכשיו   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
 
או באתר: 

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 

   י"ד - כ' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

פרק אחד ליוםג' פרקים ליום

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

כל כניעה הביאה עוד כניעה
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מקוואות. פרק ב-ד.
פרק ה-ז. 
פרק ח-י.

פרק יא. ספר נזיקין. הל' נזקי ממון. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.

הל' גירושין. פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

פרק יא.

פרק יב.
פרק יג.

הל' יבום וחליצה. פרק א.

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

   משיח פרידמןהראש והממשלהאגרות מלך

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

"לא חשוב מה יאמרו 
הגויים - חשוב רק 
מה יעשו היהודים"

אימרה זו של דוד בן גוריון, ציטט הרבי שליט"א מלך המשיח במהלך 
הישראלי  האוויר  חיל  מפקד  שכתב  מהסיכום   - שני  חלק  ה'יחידות'. 
תא"ל רן פקר מפגישתו ב'יחידות' שנת תשל"ה - במהלכה שמע דברים 

מיוחדים בנושא ביטחון ארץ הקודש והנהגתה: 

המשך הנקודות שהועלו בפגישה על ידי פקר: 

- הצגת הטיעון שלמלחמה הבאה לא תספקנה ללוחמים רק התכונות 
שסייעו לנו לנצח המלחמות הקודמות )אומץ, תושייה, יוזמה וכו'...( 

אלא נזדקק למשאבים נוספים וזאת דווקא בתחום הרוחני/נפשי. 

)התלהב  ומניעיה  לאחרונה  הלוחם" שעשינו  "דמות  סדרת  תיאור   -
במיוחד ושאל שאלות רבות. עירני ומודאג בכל הנוגע לחינוך(.

- המלחמה הבאה תהיה קשה, מסובכת אך לא חייבת להיות עקובה 
מדם - זה תלוי בנו וכיצד נתכונן אליה. 

יאמינו  והנוער  - חשיבות הגברת האמונה שבלב. חשוב שהלוחמים 
במה שהם עושים ולמען מה שהם נלחמים )הסכים בכל, אך חזר וטען 
שאין לנו זמן לחכות לתוצאות החינוך שאנו נותנים היום לנוער, ייתכן 
ונדרש לפעול לפני זה. עד שנקבל פירות החינוך זה יקח דור שלם(. 

- בעיית הנוער בארץ. אחרי המלחמה היתה לו הרגשה גרועה וטענות 
רבות נגד ההנהגה המדינית והצבאית. כיום עדין מתלבט, אך הרגשתו 

משתפרת.

400 בוגרי שמיניות של תנועת המושבים  - הסיפור על פגישתי עם 
)התעניין מאוד  זו  והשאלות שנשאלו בפגישה  מיד לאחר המלחמה 
המנהיגות.  היא  הבעיה  לדעתו  שלו.  מהמורל  מודאג  ומצבו.  בנוער 

מתמצא בבעיות(, 

- הסיפור על ויליאמסברג וז'ימסטאון בהשוואה לירושלים העתיקה 
והכותל המערבי. 

השוואת  ועיקרו  בארה"ב  שלמדתי  בשנה  לי  שקרה  אמת  סיפור   -
והתפתחה  מאד  )התלהב  לשלנו  האמריקאית  והמסורת  ההיסטוריה 
שיחה סביב נושא זה, שגלשה לניתוח יחסי האמריקאים להיסטוריה 

הקצרה שלהם(. 

- האם ליהדות העולם אכפת מישראל? )על כך השיב: וודאי שאיכפת. 
יהדות העולם תורמת לישראל בהרבה תחומים, אך לא מקבלת מספיק 
מירושלים. ישראל איננה מקרינה מאורה וגדלותה לתפוצות העולם(. 

)הרבי  ולמה?  הברית  ארצות  עם  יחסינו  לאחרונה  השתנו  האם   -
כתוצאה  הוא  השינוי  השתנו.  אכן  השיב:  המשיח  מלך  שליט"א 
ובעמדתה.  שלנו  בהנהגה  תלוי  הכל  ובאשמתה.  ירושלים  ממדיניות 
ציטט את בן גוריון באימרה "לא חשוב מה יאמרו הגויים - חשוב רק 
מה יעשו היהודים". ניקסון היה נשיא חזק וטוב לנו. בעיית ווטרגיט 

הייתה לכל הנשיאים. מה שעשו לניקסון היה "ציד מכשפות"(.   

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
 עיר הגאולה כ"ט בנובמבר     המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל: 
עריכה גרפית:        למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט: 
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל: 

מחצית  מצוות  הוא  השבוע  פרשת  את  שפותח  הנושא 
– קיבל הוראה  ועד העני  – מהעשיר  יהודי  כל  השקל. 

להביא 'מחצית השקל' )עשר 'גרה'( תרומה להשם.

ישראל  לבני  כפרה  ודרך  כתיקון  באה  השקל  מחצית 
תמה  רבינו  שמשה  במדרש  ומסופר  העגל,  חטא  על 
וקלה  פשוטה  כה  מצווה  מסוגלת  כיצד   – והשתומם 

לכפר על חטא חמור כל כך של עבודה זרה?

הוא  ברוך  הקדוש  לו  הראה  משה,  לשאלת  כמענה 
אמנם  היא  השקל  מחצית  מצוות  אש":  של  "מטבע 
פעולה קטנה פשוטה, אבל כאשר כל יהודי מצרף אליה 
את האש הרוחנית של נפשו היא נעשית "מטבע של אש" 

ובכוחה לכפר אפילו על חטא העגל.

האש המלכדת
משל למה הדבר דומה: תלמיד אחד למד את מלאכת 
את  אותו  שלימד  והצורף  וזהב,  כסף  של  הצורפות 
אומנות המלאכה לא אמר לו שצריך להדליק אש מתחת 
שלמד,  מה  כל  על  התלמיד  חזר  כאשר  והזהב.  לכסף 
נותרו  והזהב  הכסף  כל  וממילא  האש  את  הדליק  לא 

כמקודם – חומרי גלם בלבד.

נתינת מחצית השקל  הייתה תשובת הקב"ה למשה:  זו 
כדי  חזקה  מספיק  אינה   – ה"אש"  ללא   – כשלעצמה 
לבוא ולתקן את חטא העגל, אבל כאשר מדליקים את 
האש ומקיימים את המצווה בלהט מתוך עצם הנשמה, 

המצווה ה'פשוטה' מכפרת אפילו על חטא העגל.

רבינו  נותר רק להבין: המטבע שהראה הקב"ה למשה 
הייתה אמנם "מטבע של אש", אבל המטבע שנותן כל 
יהודי בתור מחצית השקל היא מטבע פשוטה כמו כל 

בפעולה הטכנית הפשוטה של  רואים  היכן  המטבעות. 
של  הפנימי  התוכן  את  השקל  מחצית  שמביא  יהודי 
"מטבע של אש" קשורה עם האש הרוחנית   – המצווה 

שבנפשו של יהודי?

למה חצי? 
התשובה לכך תובן בהקדם שאלה: מצוות מחצית השקל 
המצוות  כל  את  שגרתית.  לא  מצווה  ספק  ללא  היא 
משתדלים לקיים על הצד הטוב ביותר ובאופן הכי שלם 

יהודי רק  כל  נותן  ואילו במצוות מחצית השקל  וטוב, 
"מחצית" – שקל לא שלם!

אלא הביאור הוא: התיקון הרצוי לחטא העגל הוא חיבור 
מחודש עם הקדוש ברוך הוא. חטא העגל גרם לניתוק 
והפרדה בין בני ישראל והקב"ה, וכדי לתקן ולהתחבר 
יהודי צריך למסור את כל כולו להשם ולהכיר  מחדש 
שהוא לא ישות חיצונית אלא הוא דבר אחד ממש עם 

הקדוש ברוך הוא.

החצי השלם, הקשר העצמי 
הוא  ברוך  והקדוש  "חצי",  רק  הוא  כשלעצמו  היהודי 
עצמו גם כן )כביכול( הוא רק "חצי", והאיחוד המושלם 
הוא מחבר את שתי החצאים  ברוך  והקדוש  יהודי  בין 

ויוצר את המציאות המאוחדת והשלימה.

לכן המצווה של מחצית השקל מסתכמת בחצי, כי כך 
"חצי" שזקוק  רק  ומרגיש שהוא בסך הכל  יודע  יהודי 
לחיבור עם החצי השני )הקדוש ברוך הוא( כדי להגיע 

לשלימות האמיתית. 

זה הסוד העומד מאחורי מצוות מחצית השקל. מצווה זו 
מגלה את המכנה המשותף של כל יהודי ויהודי – הקשר 
שאינו  איתן  קשר  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שלו  העצמי 

יכול להתנתק בשום מצב.

הם  השני  את  אחד  המשלימים  חצאים  ששתי  וכשם 
הקדוש  כך  אחת,  ומציאות  אחד  גוף  דבר  של  לאמיתו 
ברוך הוא ובני ישראל הם דבר אחד ממש – כפי שיתגלה 
האמיתית  בגאולה  ממש  בקרוב  השלמות  בתכלית 

והשלימה.

) )ע"פ לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 

דולר נבואיחצי שקל, נשמה שלמה

ידי  ועל  מהדרך,  סטיה  כל  ידי  שעל  בשר,  בעיני  גם  זאת  שרואים  וכפי 
כל כריעה והשתחויה שהיה, רחמנא-לצלן, פעם אחר פעם - נפגשו שוב 
וויתרו "קצת" והסתדרו על כל פנים על ה"קצת" השני או על הרוב. ואחר 

כך רוצים לרמות את עצמם שלא היתה שום ברירה אחרת.
)פורים תשל"ט(

בעל-שם-טוב,  ישראל  רבי  המופלא  הצדיק 
היתה  בקודש  דרכו  החסידות,  תורת  מייסד 
אותו  הסובבים  כל  הטבע.  מעל  לחלוטין 
חי  קבוע שהוא  באופן  מוחשית  בצורה  ראו 
במימד שמעל המושגים הטבעיים המוכרים 

לנו, והוא גם לא טרח כלל להסתיר זאת.

המפורסמים  הסיפורים  אחד  לדוגמא  כך 
עשיר  לאדם  שנתן  מכתב  על  הוא  אודותיו, 
פלונית.  קהילה  של  צדקה  לגבאי  להעביר 
בינתיים  העשיר.  של  מזיכרונו  פרח  הדבר 
מצא  שנה   22 ולאחר  מנכסיו  העשיר  ירד 
ליעדו.  להעבירו  והחליט  המכתב  אחד  יום 
ובתוכה  המעטפה  את  פתח  הצדקה  גבאי 
היה כתוב: האדם שמסר לך את המכתב היה 
כל,  וחסר  עני  הוא  וכיום  גדול  עשיר  בעבר 
ולאות שאכן אני,  אנא תמוך בו ביד רחבה. 
הבעל-שם-טוב, כתבתי את המכתב, אתן לך 
סימן, שבזמן קריאת המכתב יבואו לבשר לך 
כי נולד לך בן. ואכן, תוך כדי קריאה הגיעה 

הבשורה: נולד בן...

גם הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 
נוהג לעיתים בדרך זו של גילוי רוח הקודש 
הסיפור  גם  הוא  כזה  ממש.  הטבע  מעל 

המפעים הבא:

חב"ד  מכפר  אלפרוביץ  משה  חיים  הרב 
מכהן כמשפיע בישיבת תומכי תמימים חב"ד 
ליובאוויטש בראשון לציון. לפני כחודשיים 
עורר אחד החסידים בכפר חב"ד את תשומת 
ליבו למאמר המיוחד שהוציא הרבי שליט"א 
מלך המשיח לכבוד ראש חודש כסלו תשנ"ג, 
שפתיים",  ניב  "בורא  בפסוק  הפותח  מאמר 

ועד היום לא מפורסם דיו להרבה חסידים.

פרסום  לעשות  התעורר  אלפרוביץ  הרב 
בישיבה אודות חשיבות לימוד המאמר. הוא 
הגיע באותו ערב לישיבה והכריז לתלמידים: 
כל בחור שיבחן אצלו בעל פה את המהלך 
דולר  על  להגרלה  יכנס  המאמר,  כל  של 
של  הקדושה  מידו  שניתן  והצלחה  לברכה 

הרבי שליט"א מלך המשיח!

המיוחדת  ההזדמנות  על  שמחו  הבחורים 
לשנן  ללמוד,  והחלו  בפניהם  שנקרתה 
ולהיבחן את תוכן המאמר. רשימת הבחורים 
הלכה  המאמר  תוכן  על  בהצלחה  שנבחנו 
והתארכה, אולם הרב אלפרוביץ החל להיות 
מוטרד: ברשותו לא היה דולר לברכה שיוכל 
על  סמך  מלכתחילה  הגרלה.  עליו  לעשות 
הרבי שליט"א מלך המשיח שישלח לו דולר 
חלפו  הימים  בפועל  אולם  הזמן,  כשיגיע 

והדולר המיוחל לא הגיע...

אחד  אלפרוביץ  הרב  אל  ניגש  אחד  בוקר 
"הרב  חב"ד.  בכפר  הוותיקים  החסידים 

בראשון  לישיבה  קשור  אתה  אלפרוביץ, 
לי  "יש  המשיך,  ומיד  שאל,  נכון?",  לציון, 
דולר לברכה והצלחה מהרבי שליט"א מלך 
נתן  שהרבי  דולר  זה  לך.  למסור  המשיח 

במיוחד עבור הישיבה בראשון לציון"...

האמת, שהרב אלפרוביץ היה מופתע. מאיפה 
נחת כאן כעת דולר של הרבי עבור הישיבה 

בראשון לציון?!...

הוותיק  החסיד  לו  סיפר  התדהמה  למראה 
למעלה  "לפני  הפתעה.  הייתה  זו  לו  גם  כי 
משלושים שנה", מספר החסיד הוותיק, "נתן 
הדולר  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לי 
הזה על מנת להעביר אותו לישיבה בראשון 
ולא  מסודר  מאוד  אדם  אני  בטבעי  לציון. 
מעיני  נעלם  הזה  הדולר  בפועל  דבר.  שוכח 
השבוע  שנים.  הרבה  כך  כל  ממנו  ושכחתי 
צריך  כשאתה  בדיוק  אותו,  מצאתי  פתאום 

אותו"...

מעצמו  יגיע  לברכה  שהדולר  הסיכוי  מה 
לחסיד שבדיוק כעת צריך דולר של הרבי? 
יגיע אליו דולר שהרבי  מה הסיכוי שבדיוק 
ייעד עבור הישיבה שהוא עובד בה? אין זאת 
שליט"א  הרבי  של  הנבואיות  שעיניו  אלא 
הזאת  ההתרחשות  את  חזו  המשיח  מלך 

עשרות שנים לפני שאירעה...  

הרב חיים משה אלפרוביץ

ירידה לצורך עליה
בני ישראל מצד עצמם אינם שייכים כלל 
וכלל לענין החטא ח"ו, וכל הענין בא רק 
רצה  הגדול  בחסדו  שהקב"ה  זה  בגלל 
להביא את בני ישראל לעליה הכי גדולה 
. . לכן "עלילה נתלה בו" ונעשית ירידה 
למראה  )רק  ובחיצוניות   .  . שעה  לפי 
שלא  העליה  את  להביא  בכדי  עינים(, 
. אלא   . ולא רק עליה לרגע קטן  בערך. 
כלל.  הפסק  אחריה  שאין  נצחית  עליה 
כפי שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה 
ידי הירידה הגדולה בגלות  - שבאה על 
גלות,  אחריה  שאין  נצחית  גאולה   -
ואדרבה - מיתווספים עוד עליות, עליה 

אחר עליה עד אין קץ.

)דבר מלכות שבת פרשת תשא תשנ"ב(

מחצית השקל בשקל הקודש   )כי תשא ל, יג(
טעם לקריאת שם מסכת שקלים בשם מסכת שקלים, וגם 
לכאורה קשה על רבינו הקדוש, שבכל המסכת לא הזכיר 
מחצית שקל, רק 'שקל' או 'שקלים'? ולעניות דעתי נראה, 
שרמזו בזה שלעתיד בביאת משיח צדקנו באמת ייתן כל 

אחד שקל שלם. 
)מעשה רוקח(

ורחצו אהרן ובניו ממנו   )כי תשא ל, יט(
מחזיר  הוא  ברוך  והקדוש  עייפה,  נשמתו  מפקיד  האדם 
לו חדשה ורגועה, כדי לעבוד להשם יתברך בכל יכולתו, 
זה כל האדם. לפיכך צריכים אנחנו  כי  היום  ולשרתו כל 
לעבוד  כדי  הכלי  מן  ידינו  וליטול  בקדושתו  להתקדש 
עבודתו ולשרתו, כמו כהן שהיה מקדש ידיו מן הכיור בכל 

יום קודם עבודתו.
)שולחן ערוך אדמו"ר הזקן(

שמן משחת קודש יהיה   )כי תשא ל, לא(

אמר רבי יהודה: וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה? והלא 
וכליו  נמשח משכן  היה  וממנו  לוגין,  תחילתו שנים עשר 
קיים לעתיד  וכולו  ימי המילואים,  ובניו כל שבעת  אהרן 

לבוא.

)מסכת הוריות(

ויקחו אליך פרה אדומה   )פרשת פרה(

תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב 
הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו, שניה עשה עזרא, 
המלך  יעשה  והעשירית  הבית.  חורבן  עד  מעזרא  ושבע 

המשיח, מהרה יגלה אמן כן יהי רצון.

)רמב"ם הלכות פרה אדומה(

היהודי הוא רק "חצי", 
והקדוש ברוך הוא גם כן 
)כביכול( הוא רק "חצי", 

והאיחוד המושלם בין יהודי 
והקדוש ברוך הוא יוצר את 

המציאות השלימה

הוא הכריז בישיבה: 
כל בחור שיבחן אצלו 

בעל פה את המהלך 
של כל המאמר, יכנס 

להגרלה על דולר 
לברכה והצלחה 

שניתן מידו הקדושה 
של הרבי שליט"א 

מלך המשיח

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

  הדלקת נרות 
  יציאת השבת  

הפטרה: ויהי דבר ה' - אני ה' דיברתי ועשיתי )יחזקאל לו, טז - לו(
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חדשות טובות

אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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זעקתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ומחלמתו העיקשת 
העם,  של  שלימותו  את  לקעקע  המבקשים  אלו  כל  כנגד 
להכיר  בג"ץ  בהחלטת  כואבת,  תזכורת  השבוע  קיבלה 

מזוייפים  ובטקסים  ב"גיורים" 
יחשבו  אותם  העושים  כאילו 

ליהודים.

עשרות  לפני  הנחרצים  דבריו 
שנים, ומאות שיחות הקודש בהן 
זעק שוב ושוב לתיקון חוק "מיהו 
יהודי" נפלו על אוזניים ערלות, 
המתיימרים  אלו  של  ביניהם 
והדתיים  הדת  עניני  את  לייצג 
די  עושים  אינם  כשאלו  בכנסת, 
כדי לסתום את הפרצה ולהביא 
שיכיר  באופן  החוק  לתיקון 
לפי  שנעשו  כאלו  רק  בגיורים 
המרות  התוצאות  את  ההלכה. 
כואבת  כתזכורת  השבוע,  ראינו 
מתכננים  לפינה  שמעבר  לכך 

אותם גופים רפורמיים לתקוע עוד יתד במאבקם על ארץ 
ישראל בחסות הבחירות הקרבות.

נביא הדור
ולוחם  שזועק  אמת  נביא  למרחוק,  הצופה  רחמן  כאב 
ממקד  אויביו,  כל  כנגד  לניצחון  להביא  כדי  ה'  מלחמות 
זה במשך  הרבי שליט"א מלך המשיח את מאבקו בנושא 
השנים, כאשר רבים מביעים את תמיהתם לנוכח עקשנות 
זו, אך לבסוף, כיום, אחרי עשרות שנים, נוכחים לראות עד 
כמה צדקו דבריו הנבואיים, וכי גם הם היום עומדים חסרי 
אונים כנגד מהלכים אלו, ולא נותר להם אלא לצעוק מרה: 

"מדוע לא הקשבנו אז?"

אומללה  פסיקה  אותה  חמורה  כמה  עד  להסביר  כדי  רק 
מדובר  השבוע.  מראשית 
שתחת  נוכלים,  בחבורת 
או  רפורמים  כמו  שמות 
מרשים  קונסרבטיבים, 

סמכות  איזו  להם  ויש  כאילו  עצמם  את  להציג  לעצמם 
להכיר ביהדותו של כל אחד או גרוע מכך לתת לו תעודה 
המצהירה על כך ללא שהלה עושה את התהליך ההלכתי 
הדבר  למה  משל  הנדרש. 
הכשרה  ללא  ספר  לבית  דומה, 
לכל  תעודות  שיחלק  מתאימה 
עצמו  על  להצהיר  שיחפוץ  מי 
זאת  וכדומה,  כרופא, או טכנאי 

ללא שילמד ויבחן כנדרש. 

הבג"ץ,  שופטי  של  החלטתם 
בגישתם  יפה  משתלבת 
הטמא  את  להתיר  המסורתית 
תמיד  כך  המותר.  את  ולאסור 
קשות  בהחלטות  הם  ניצבים 
ומרות כנגד אוהבי תורת ישראל 
מוצאים  ולאידך  ישראל  וארץ 
פעילות  להכשיר  אמתלא  כל 
או  ישראל  שונאי  של  עויינת 
פעילות  שאותה  בשעה  גם  שכזו,  פעילות  להם  לאפשר 
ממש נאסרת על יהודים כאן בארץ ישראל. ועל זה נאמר, 

עם כאלו שופטים, מי זקוק לאויבים מבחוץ?! 

התוצאה המיוחלת
לא נותר לנו אלא להתחזק בעובדה, כי גם נפילות קשות 
האלוקית,  מהתוכנית  חלק  הינן  השבוע,  שאירעה  זו  כמו 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  של  הבא  לשלב  להביא 
מבית  היוצאים  כאלו  דרסטיים  צעדים  דווקא  הארץ", 
בה  המסורתית,  היהדות  רוח  את  המחזקים  הם  המשפט, 
בוחר העם לצעוד, והיא זו המביאה אותו לזעוק כנגד כל 
מזייפי היהדות ולהצמד לדרך היהדות המקורית והאמיתית 
כבר  עליו  בפרשה,  המוזכר  העגל  חטא  כמו  היחידה. 
נאמר בגמרא שנועד כדי לתת פתחון פה לבעלי תשובה, 
התעוררות  את  לזרז  כדי  נועדו  אלו  פעולות  כל  גם  כך 
קיום  וחיזוק  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לבקשת  העם 

הוראותיו עדי התגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

לחנים על הפרק  החדש
מתקרבים ליום הולדתו של הרבי שליט"א 
יותר  קצת  בעוד  שיחול  המשיח  מלך 
שנה  מידי  כנהוג  ניסן.  בי"א   - משבועיים 
התהלים  פרק  על  ניגון  מלחינים  חסידים 
 , ה- שנת  השנה   - שנה  לאותה  השייך 
הלחנים הם על פרק ק"כ. לשמיעת הלחנים 
"זמן  לערוץ  היכנסו  החדשים  והניגונים 

הגאולה - ניגונים לי"א ניסן תשפ"א". 

הצלחה למבצע פורים
'מבצע  את  בסיפוק  מציינים  חב"ד  במוקדי 
שאנו  והמצב  ההגבלות  כל  אף  על  פורים' 
מבצע  התקיים  ובעולם  בארץ  נמצאים, 
פורים בהיקף נרחב עפ"י ההנחיות עם כל 
מצוות החג מתוך שמחה, כינוסי ילדים ועוד.

במוקדי חב"ד לא נחים לרגע וכבר מתחילים 
הפסח  לחג  ופרסום  הסברה  על  לעבוד 

שיחול בעוד שלושה שבועות בדיוק. 

קופת בחורים מתרחבים
תומכי- בישיבת  בחורים'  'קופת  ארגון 

מידי  המסבסד    – המרכזית  תמימים 
מאות  עבור  והנצרך  רפואה  ביגוד  שנה 
מודה  שיחי',  התלמידים-התמימים 
ללמעלה מ-1,000 תורמים )!( מכלל חסידי 
עצמם  על  שלקחו  ובעולם  בארץ  חב"ד 
הקמפיין  עבור  מהונם  ותרמו  שותפות 

שעבר בהצלחה רבה! 

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מעורר  רבים  במקומות 
העיקרית  הדמות  בתור  ותפקידה,  האישה  מעמד  על 
שמחנכת ומגדלת את הדור הבא. האישה מכונה 'עקרת 
הבית  של  לקיומם  והיסוד  העיקר  שהיא  מכיוון  הבית' 
יפים  אותם  ולעשות  אותם  להאיר  ובכוחה  והמשפחה, 
ואחריות  גדולה  זכות  לאישה  מקנה  זה  תפקיד  ונאים. 
ישנן  כי  העובדה  היא  לכך  ההיבטים  ואחד  מיוחדת, 
בדורנו  לאישה.  דווקא  נמסר  שקיומן  מיוחדות  מצוות 
– דור הגאולה – מעלת הנשים מקבלת דגש נוסף, לאור 
מאמר רבותינו זיכרונם לברכה כי הגאולה מגיעה בזכות 

נשים צדקניות שיש בדור.

נקודת  את  לנערות  להקנות  רבה  חשיבות  יש  כי  מובן 
לאור  במיוחד  האישה,  תפקיד  אודות  הנכונה  המבט 
להינשא  מתעתדות  הן  הקרובות  בשנים  כי  העובדה 
ולהקים בית בישראל. כאשר נערה מבינה את מעמדה 
הייחודי, וכמו כן רוכשת כלים לנהל בית ולגדל משפחה 
חשיבות  בעלת  פעולה  זוהי  התורה,  להוראות  בהתאם 
רבה. הנחות הייסוד האלו, הן שעומדות בבסיסו של 'בית 
רבקה לאומנויות', בית ספר תיכון חדש לבנות שהוקם 

עם תחילת שנת הלימודים בעיר אריאל שבשומרון.

עושים חושבים
במצוקת  מתחיל  החדש  הספר  בית  של  הקמתו  סיפור 
בנות  האחרונות.  בשנים  שנוצרה  לימוד  מקומות 
ובנימין,  שומרון  הבקעה,  המרכז,  באיזור  המתגוררות 
בין  להכריע  נאלצות  רבות  פעמים  עצמן  את  מצאו 
מרוחק,  לימודים  למוסד  בדרכים  ארוכה  היטלטלות 

לבין מעבר לחיי פנימיה בשל הריחוק הגיאוגרפי. 

עם התפשטות נגיף הקורונה – מצב שגרם בכל מקרה 
לעצירת הפעילות בכל מוסדות הלימוד – מצאו עצמן 
'חושבים'. לאחר  משפחות לא מעטות עוצרות לעשות 

בדיקה של האפשרויות הקיימות, עלה על הפרק רעיון 
של פתיחת תיכון חדש, שייתן מענה לבנות בכל האזור.

"אשרי חלקם"
החדשה",  המסגרת  הקמת  למען  נשים  כמה  "חברנו 
מרמת  זהב  משי  גב'  עם  "ויחד  סנדרוי,  רבקה  מספרת 
כצוות  משמשות  אנחנו  מאלקנה,  קעניג  וגב'  השרון 
הראשונים  הצעדים  אל  לתאר,  שניתן  כפי  ההנהלה. 
כאשר  אולם  וספקות,  חששות  הרבה  התלוו  בכיוון 

כתבנו לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות 
את  לנו  שנתנו  ברורות  תשובות  לקבל  זכינו  קודש' 

הדחיפה והכוח לצאת לדרך".

מלך  שליט"א  הרבי  כתב  שהתקבלו,  המענות  באחד 
המשיח: "מאשר הנני קבלת מכתבו . . בצירוף רשימת 
בלימודיהן  מופלגה  להצלחה   .  . רבקה  בית  תלמידות 
ובהנהגתן לרוב שביעות נחת ההורים, המורים והנהלת 
ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים   .  . הבית רבקה 

בזה, ושל התלמידות הלומדות בבית ספר זה".

לחזק את ההתקשרות
שמו של התיכון החדש, 'בית רבקה לאומנויות', משקף 
את אופיו – מצד אחד מסגרת המתנהלת ברמה חסידית 
בתחומים  אומנויות  לימוד  משלבת  שני  ומצד  גבוהה, 
התלמידות  נהנות  כן  כמו  ומוזיקה.  דרמה  כגון  שונים, 
'כלכלת בית', המשלב הקניית כלים  מהשתתפות בחוג 
הלכות  לימוד  עם  יחד  ומטבח,  בית  לניהול  מעשיים 
הבגרות  למבחני  הלימוד  אלו.  לתחומים  הנוגעות 
באופן  ממוקדים,  לימודים  של  מיוחדת  בשיטה  נעשה 
שחוסך זמן רב במהלך הלימוד, ומגביר מאוד את אחוזי 
בשטח,  ניכרת  ההצלחה  התלמידות.  של  ההצלחה 
והבנות גם מספרות על האווירה החמה בין כותלי בית 

הספר, הגורמת להשכים ללימודים בשמחה.

"כחלק מתוכנית הלימודים ניתן למצוא לימודי חסידות 
והעצמה אישית, המתקיימים בכל יום לאורך כל השנה", 
מספרת הגב' סנדרוי. "בסופו של דבר, המטרה שלנו היא 
מלך  שליט"א  לרבי  הבנות  של  ההתקשרות  את  לחזק 
לה  שיסייעו  הכלים  את  תלמידה  לכל  ולתת  המשיח, 
בבוא העת לצאת לשליחות ולהיות שותפה בניהול בית 
חב"ד, כחלק מהמשימה המוטלת על כתפינו – לקבל פני 

משיח צדקנו בפועל ממש".  

להשליך את העבודה זרה
השתחררות מוחלטת, כזו שהייתה מגלות מצרים, לא היתה 
מן  האמתית  בגאולה  שוב  תהיה  אך  המאוחרות,  בגלויות 
)"כימי צאתך מארץ  הגלות העכשוית, כהבטחה האלוקית 
מצרים אראנו נפלאות"(, כאשר כל בני ישראל, צעיר וזקן, 
צדקנו  ידי משיח  על  ייגאלו  להם  אשר  וכל  ונשים,  ילדים 
במטרה של "בחוקותי תלכו . . והייתם לי לעם ואנכי אהיה 

לכם לאלקים".

וכשם שגאולת מצרים יכלה להיות רק לאחר שבני ישראל 
מצרים,  של  זרה  העבודה  את  נפש  במסירות  השליכו 
והשתוקקו וציפו לקבלת התורה – כך חייבת לבוא גם עתה 
העבודות  מן  החלטית  התנערות  ידי  על  לגאולתנו  ההכנה 
בבנינו  ובזקנינו  ובנערינו  תקופתנו,  של  השונות  הזרות 

וילדיו,  אשתו  עם  עצמו,  את  ישחרר  אחד  כל   – ובבנותינו 
מן המעמד של "עבדי פרעה" – עבדים לרעיונות השולטים 
ה', בהשתעבדות מוחלטת  ולהיות עבדי   – בעולם החיצוני 
אל הקדוש ברוך הוא, וכך להשיג את החרות האמתית, על 

ידי חיי יום יום של תורה ומצוות.
)אגרות מלך חלק ב עמוד ס(  

כולם נגאלים
לבין  מצרים  גאולת  בין  במינה,  מיוחדת  משותפת,  נקודה 
– שבשני האירועים  הגאולה העתידה במהרה בימינו, היא 
שביציאת  כשם  כולו:  ישראל  עם  של  גאולה  על  מדובר 
מצרים לא נותר אף יהודי אחד ויחיד בגלות מצרים, כך גם 
בגאולה העתידה, כאשר משיח צדקנו יוציאנו מן הגלות, לא 

יישאר אף יהודי אחד, איש ואשה וילד, בגלות.
)אגרות מלך חלק ב עמוד ריז(

להכשיר את השליחות הבאות

פינת חמד בבית הספר

הנחות הייסוד החסידיות, 
הן שעומדות בבסיסו של 

'בית רבקה לאומנויות', 
בית ספר תיכון חדש 

לבנות שהוקם עם תחילת 
שנת הלימודים בעיר 

אריאל שבשומרון

גאווה יהודית בחוצות ניו יורק
כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שמעו 
עשרות אלפים את המגילה גם ברחובות הערים

יהודי הוא רק כזה 
המוכר לפי ההלכה!

כל נסיונותיו של בג"ץ ושופטיו להכתיב דרך עקומה ומזוייפת ליהדות לא יצלחו. דווקא החלטות אומללות 
אלו הן שיביאו לחיזוק האמונה אצל העם והכרה בחשיבות קיום הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח


