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מצד  השבוע  שראינו  החמור  האלימות  סבב  התפרצות 
התושבים הערבים ברחבי ישראל ועמידתם לצד חבריהם 
כרגיל,  אך  רבים.  הפתיעה  וירושלים,  מעזה  המחבלים 
הכתובת הייתה על הקיר. במשך שנים ארוכות מזהיר הרבי 

שליט"א מלך המשיח, כי הכניעה 
לטרור הערבי, לא תגרום דעיכה 
במעשים, אלא אדרבה התגברות 
שחוצפתם  תוך  והתעצמות 
תגבר, והנה השבוע שוב קיבלנו 
להתממשות  כואבת  תזכורת 

דברי אזהרתו.

שנים  שבמשך  ממשלה, 
השקט  את  מעדיפה  ארוכות 
לבנות  במקום  והרגעי  הזמני 
את  ולשמר  הרתעה  מערך 
נאלצת  הביטחוני,  היתרון 
השלכות  עם  להתמודד  כעת 
נבונות במהלך  החלטותיה הלא 

שנים אלו.

היה מי שהזהיר
הקולות  למול  עיניה  את  ישראל  עצמה  השנים,  במשך 
המתעצמים ברצועת עזה, ובמקום לכובשה ולבער מתוכה 
הזמני  השקט  את  לקנות  העדיפה  המתעצם,  האיום  את 
שאיפשרו  דולרים  מיליוני  לקליטת  עזה  שערי  בפתיחת 
את המשך שלטון ארגוני הטרור שהלכו והתעצמו ובנו את 

ארסנל נשקם הרצחני.

גם בירושלים, מעדיפה הממשלה במשך כל השנים להעלים 
את עיניה מההסתה החמורה המשתוללת בעיר, בכל פעם 
העדיפה  הטרור,  איומי  מול  בתוקף  עמידה  שהתבקשה 
והשערים  המחסומים  בהצבת  כך  להתקפל,  הממשלה 

שנועדו לחסום פיגועי טרור כנגד כוחות הביטחון.

הפזורה  תושבי  מול 
בדרום  הבדואית 
כבר  השבוע,  שהתפרעו 
במשך  הממשלה  הוכיחה 

ובאי  לאיומיהם  בכניעה  רפיסותה  את  האחרונות  השנים 
למרות  זאת  אל-אחמר,  חאן  חוקי  הבלתי  הישוב  פינוי 

הבטחותיה.

גם שאר תושבי הערים הערביות 
ולאחר  לחגיגה,  הצטרפו 
התעלמות מפשעי בניה ועבירות 
להוריד  לעצמם  הרשו  רכוש, 
בחוצות  ולפרוע  המסיכות  את 

הערים כנגד יהודים.

פועלת  הממשלה  היתה  לו 
כראוי במשך כל שנות כהונתה, 
רבים  נגדעים  היו  שמזמן  הרי 
בעוד  הטרור,  מהתארגנויות 
את  מרימים  היו  לא  אחרים 
ראשם. אך מי שמבליג על מקרי 
בחוצות  אנטישמיים  אלימות 
להגיב  לא  שהעדיף  מי  הערים, 
שחטפו  לסטירות  בחומרה 
לתומם  שנסעו  יהודיים  בחורים 
בתחבורה הציבורית, נאלץ כעת להתמודד מול התפרעות 
להוראות  לציות  ומעבר  מוחלט  שינוי  רק  ביותר.  חמורה 

הרבי שליט"א מלך המשיח, יביאו אי"ה את השקט.

בנינו ערבים בעדינו
בבתי  יחד  נתכנס  השבועות,  חג  יום  הקרוב,  שני  ביום 
הכנסת, על מנת לחדש את הקשר המיוחד של עם ישראל 
בתורה,  הקריאה  בעת  מחדש.  התורה  בקבלת  להקב"ה 
קטן  לתינוק  ועד  שבגדולים  מהגדול  יחד,  כולם  נוכחים 
מלך  שליט"א  הרבי  של  כהוראתו  יחד  כולם  בעריסתו, 
המשיח מגיעים למעמד שהוא כדוגמת מעמד מתן תורה, 

מידי שנה.

בהתבטלות  יחד  כולם  את  המעמידה  זו,  עמידה  דווקא 
אישית מול נותן התורה, היא המעצימה את כוחו של אחד 
של  התגלותו  את  להביא  שביכולתו  כל  ולעשות  לפעול 

הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.
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יחד בעשרת הדברות
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
עשרת  קריאת  בעת  השבועות  חג  ביום 
בני  כל  את  להביא  יש  בתורה,  הדברות 
הבית, כולל הילדים הקטנים ועד לתינוקות 
פעילות  יקיימו  חב"ד  מוקדי  שבעריסה. 
מיוחדת בעבור הילדים המגיעים לשמיעת 
וחלוקת  הגרלות  הכוללת  הקריאה, 

הפתעות. 

כינוסי תורה - חג השבועות
בבתי  מקיימים  השבועות,  לחג  בהמשך 
נושאים  בהם  התורה  כינוסי  את  הכנסת 
פי  על  בתורה.  המחדשים  רבנים  דברים 
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, יתקיימו 
כינוסים אלו במיוחד ביום איסרו חג למחרת 

חג מתן תורה. הציבור הרחב מוזמן.

חיזוק השמירה והבטחון
מוקדי  יצאו  הבטחונים,  החששות  מול 
הבטיחות"  "הוראות  לחיזוק  בקיראה  חב"ד 
בדיקת  המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  של 
בכל  צדקה  קופת  קביעת  ומזוזות;  תפילין 
)חומש,  החת"ת  ספר  החזקת  הבית;  חדרי 
וגם בכל רכב; רכישת  תהלים ותניא( בבית 
)לילדים  אחד  לכל  התורה  בספר  אות 
רוכשים אות בספר התורה הנכתב במיוחד 
לזכות ילדי ישראל(; והעיקר שמחה ובטחון 

בנבואתו: "הנה זה משיח בא".

"ובאש אתה עתיד לבנותה"
ממראות השבוע בירושלים. תזכורת לבית 

המקדש שירד משמים עם חומות אש סביב

כולם יחד בקריאת 
עשרת הדברות

רק ביטול אישי מוחלט מול הקב"ה, הוא שמעניק לכל אחד את הכוחות לפעול ולעשות. כך גם במישור 
הביטחוני נדרשת התבטלות לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח וכך להביא לשקט בכל הגזרות

 קבלת
 התורה
 בשמחה

ובפנימיות
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רק  )לא  להתענג  חשובה  מצווה  יש  חג  או  שבת  בכל 
ברוחניות, בתפילה ולימוד תורה, אלא גם( בגשמיות – 
באכילה ושתיה, כדי שגם הגוף שלנו ייהנה ויהיה שותף 

לשמחת השבת והחג.

משאר ושונה  מיוחד  משהו  יש  השבועות  בחג  אבל 
חכמי  חולקים  הסוכות  וחג  הפסח  לחג  בנוגע  החגים: 
הגמרא האם יש חובה לערוך סעודה ממש, או שאפשר 
וקדושה לגמרי, ללא  ימים אלו לרוחניות  להקדיש את 
השבועות  לחג  בנוגע  אך  לה'".  "כולו   – ושתיה  אכילה 
אפשר  שאי  החכמים  כלל  בין  כללית  הסכמה  שוררת 
ליהנות,  חובה  אלא  זה  ביום  מגשמיות  כליל  להתנזר 

לאכול ולשתות ממש.

חלום רע? אל תתענה!
החגים שבכל  ההלכה  ופסיקת  המסקנה  לאחרי  גם 
ולשמוח, אנו מוצאים פרט שבו חג  חלה חובה לאכול 
ומועדי  השבתות  משאר  שונה  נותר  עדיין  השבועות 
רע,  חלום  חלם  אדם  שכאשר  אומרת  ההלכה  השנה: 
והוא שרוי בצער מכך, מותר לו )אפילו בשבת או בחג( 
יוכל להתענג  להתענות "תענית חלום", כי רק כך הוא 
לאכול  שצריך  מכיוון  השבועות,  בחג  אבל  בשבת. 
וחובה  חלום",  "תענית  אפילו  לקבוע  אסור  ולשמוח, 

לאכול ולשתות.

חג הפסח  אלו מעלים שאלה מתבקשת: הלא  הבדלים 
עמנו  שעשה  גשמיים  ניסים  לזכר  נקבעו  הסוכות  וחג 
ממצרים,  ישראל  בני  הצלת  נס   – הוא  ברוך  הקדוש 
והודאה על ענני הכבוד שהקיפו את בני ישראל ושמרו 
עליהם מפני השרב הלוהט במדבר, ואילו חג השבועות 
נקבע על מתנה רוחנית לחלוטין – קבלת התורה בהר 

בגשמיות  ליהנות  חייבים  השבועות  בחג  ודווקא  סיני, 
ולערוך סעודה ממש?

חייבים לאכול?
כדי להבין זאת יש להקדים שאלה כללית על כל המושג 
של "עונג שבת": לכאורה, באם המטרה של סעודת שבת 
היא בכדי ליהנות, מדוע בכלל יש ציווי וקביעה אחידה 
כאלו ויש  טובה,  מסעודה  שנהנה  אחד  יש  לכולם? 
ותענית;  תורה  לימוד  תפילה,  של  רוחני  מיום  שנהנים 
ייהנה בדרך שלו ובכך יכבד  יותר טוב היה שכל אחד 

את השבת, ולמה, אם כן, יש ציווי וחובה לאכול בשבת?

וההסבר הוא: התורה והמצוות ניתנו לבני ישראל כדי 
הגוף  שטבע  ומכיוון  הגשמי,  הגוף  את  ולזכך  לקדש 
הוא ליהנות מאכילה ושתיה דווקא, לכן קבעה התורה 
אפשר  כך  רק  כי  לצום,  ואסור  בשבת  לאכול  שחובה 
זאת,  לעומת  הגוף.  בתוך  השבת  קדושת  את  להחדיר 

תעניות, הם לא עונג לגוף אלא גורמות לו צער.

שמחה פותרת חלומות
אלא שלפעמים מגיעים מצבים כאלו שהגוף אינו יכול 
לו המפריע  וכדומה,  רע  חלום  איזה  מצד  ליהנות, 
התורה  מציעה  ולכן  והחג,  השבת  בשמחת  להשתתף 
"תענית  לערוך  ומאפשרת  מצבים  אותם  עבור  פתרון 
ברוך  הקדוש  התגלה  בו  השבועות,  בחג  אבל  חלום". 
הוא בהר סיני וקדושת התורה חדרה בכל מקום בבריאה 
– צריכה גם השמחה לחדור בכל חלקי החיים של יהודי, 
החגים  של  השמחה  מגיעה  לא  שבו  כזה  במצב  אפילו 
האחרים – כמו בשעה שמצטער מאיזה חלום, ולכן בחג 
כי חלום",  "תענית  להתענות  אפילו  אסור  השבועות 

השמחה בוקעת את כל הדרגות.

לבוא  יכולים  הפוכים  דברים  שתי  בו  "חלום"  המושג 
אחרי  מיד  )למשל(  שבו  הגלות"  "חלום  על  רומז  יחד, 
התעוררות טובה בשעת התפילה אפשר להגיע להנהגה 
זה  שכל  איך  נראה  ממש  בקרוב  אך  לחלוטין,  הפוכה 
האמיתית בגאולה  כחולמים",  "היינו  חלום,  רק  היה 

והשלימה על ידי משיח צדקנו.

)על פי לקוטי שיחות חלק כג עמוד 27(

לא די בתענוג רוחני, נדרשת הנאה גשמית

חידוש בתורה לזירוז הגאולה

כל יהודי יוסיף חידוש – בכמות ובאיכות 
– בלימוד התורה. הן בשיעורים הכלליים 
השווים לכל נפש, כולל ובמיוחד בזמנים 
אלו – באמירת פרקי אבות בכל שבתות 
חת"ת בשיעורי  כן  וכמו   .  . הקיץ 
הידועים . . ויהי רצון שההוספה וחידוש 
בלימוד התורה יוסיף עוד יותר במנוחה, 
לומדי  של  הגוף  ומנוחת  הנפש  מנוחת 
התורה, מתוך בריאות הנשמה ובריאות 
הגוף, ומנוחה של כל בני ישראל . . עד 
שזה יביא בקרוב את המנוחה האמיתית 

והשלימה...

)דבר מלכות במדבר תנש"א - מוגה(

)במדבר א, ב( שאו את ראש כל עדת בני ישראל  
המפקד הביא לידי כך, שתהא השכינה שורה על ישראל. 
שכן כל אחד ואחד שם על לבו שיש חשבון מדויק, והוא 
שאמרו  כפי  כולו,  העולם  גורל  את  להכריע  עלול  האחד 
העולם  ואת  עצמו  את  רואה  אדם  יהא  "לעולם  חכמינו: 
חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצוה אחת – אשריו, שהכריע 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם 
תשועה והצלה; עבר עבירה אחת - אוי לו...". חשבון זה של 
יחיד, שהוא אחד מרבים, מביא לידי תשובה וממילא  כל 

לידי השראת השכינה, אז והיום.

)של"ה(

)במדבר ג, לה( והיו לי הלוים אני ה' 
הכוונה במאמר "אני ה'", לומר שהגם שאמרו ז"ל "עתידה 

לה',  מהיות  הלוים  ירדו  לא  לבכורות",  שתחזור  עבודה 
והוא אומרו "והיו לי אני ה'", כשם ששמי לעולם ועד, כמו 

כן יהיו לי הלוים.
 )אור החיים(

והיה מספר בני ישראל כחול הים, אשר לא 
)מתוך ההפטרה( ימד ולא יספר 

וצריך להבין, שהרי לכאורה הוא סתירה מהרישא לסיפא, 
בני מספר  ]"והיה  מספר  להם  שיש  משמע  שברישא 

ישראל"(, ובסיפא כתיב "אשר לא ימד ולא יספר"?

העניין יורגש  עצמו  במספר  גם  לבוא  שלעתיד  אלא, 
יהיה עצמו  המספר  ולכן  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 

באופן שלא ימד ולא יספר.

)הרבי שליט"א מלך המשיח(

בחג השבועות, בו התגלה 
הקדוש ברוך הוא בהר סיני 
וקדושת התורה חדרה בכל 
מקום בבריאה – צריכה גם 
השמחה לחדור בכל חלקי 

החיים של יהודי

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

19:47 19:08 19:01  19:09 19:47   הדלקת נרות 
20:53 20:12 20:13  20:11 20:53   יציאת השבת  

הפטרה: והיה מספר בני ישראל - וידעת את ה' )הושע ב, א - כב(  |  פרקי אבות: פרק ו



נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיח

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

הפחד גורר לחץ נוסףפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' נטוען ונטען. טז. הל' נחלות פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.
ספר שופטים. הל' סנהדרין. פרק א-ג.

פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

הל' שחיטה. פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.

הל' שבועות. פרק א. 
פרק ב.
פרק ג.

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

שלום, איפה המשגיח כאן?  משיח משיח!
איפה המשיח?

העבירו הילוך
העם  של  נפשו  משאת  ומתמיד  מאז  היו  והמשיח  הגאולה  אוקי, 
היהודי. אפילו בזמנים הכי קשים של נסיעה ברכבות בדרך למחנות 
הריכוז, זכרו יהודים לשיר את שירת "אני מאמין" ולדבוק באמונת 

המשיח.

בכותרת.  יהיה  תמיד  מרגשים, המשיח  ואירועים  בזמני שמחה  גם 
בקיצור, הגאולה אינה חידוש. אבל חב"ד העבירו הילוך. הם הפכו 
את המשיח לדבר מוחשי, עכשווי ומידי. ליתר דיוק לא החבדניקים 
אשמים בכך אלא המשיח בעצמו, הרבי שליט"א מלובביץ'. הוא זה 
שאחראי על ליבוי האש המשיחית. והנה עובר עוד יום ועוד שבוע, 
עוד חודש ועוד שנה, ואתה שואל את עצמך איפה המשיח הזה שהם 

מדברים עליו?!

מעשה בנהג מונית
אותו  התקיל  והוא  טיפוסי  מונית  נהג  עם  נסע  חב"ד  מכפר  יהודי 
שככל  כמובן  ענה  היהודי  המשיח?".  איפה  "נו,  הזאת  השאלה  עם 
וכמו שתעמוד בפתח חדר  רק אמורה להתגבר,  הציפייה  שמחכים 
לידה, הרי עם כל רגע שעובר התשוקה שלך רק תגדל שבעתיים. 
אבל הנהג לא קיבל את ההסבר. היהודי לא ויתר וניסה מכיוון אחר. 
הוא טען בלהט שהמשיח זהו אחד מיסודי היהדות ולכן זה כל כך 
חשוב. אך הנהג מונית מיד סתר את דבריו בטענה שדברים אלו הם 

"לטובתו" ומחזקים את השאלה "נו, אז איפה הוא?".

ואז שלף הנוסע את "הקלף האחרון". הוא שיכנע את הנהג מונית 
שנשמת המשיח מתחלקת לניצוצות רבים, ובתוך כל אחד יש משיח 
מסתבר  אבל  הזה.  הנשגב  מהרעיון  חלק  להרגיש  עליו  ולכן  קטן, 
את  לי  לבלבל  "תפסיק  מהר.  כך  כל  נכנעים  אינם  מוניות  שנהגי 

המוח!" הוא אמר. "א-י-פ-ה המשיח?".

תענה אתה
שנינו  הרי  רגע,  וחשב.  לרגע  עצר  יהודי  אותו  המהפך.  קרה  ואז 
רוצים משיח. מה ההבדל בינינו? מה בעצם כואב לו?, מדוע הוא 

בא אלי בטענות?

ואז פתאום ניצבו לנגד עיניו מילותיו הקדושות של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, הגאולה היא אחריות אישית של כל אחד!

באותו רגע הוא הפך מנטען לטוען. מנתבע לתובע. הוא זעק לעבר 
הנהג מונית המופתע: "איפה המשיח?! - תגיד אתה איפה הוא! אתה 

צריך לענות על השאלה הזאת! הנהג תפס את ההגה בשני

יהודים  לעניין!".  תשובה  ענית  עכשיו  "וואלה,  ואמר:  חייך  ידיים, 
הוא  מסוים,  לארגון  שייך  אינו  המשיח  לראש,  נכניס  בואו  יקרים. 
אינו רק של חב"ד, ובטח שהאחריות אינה רק של המשיח עצמו... 
זאת אחריות אישית של כל יהודי. כאשר כל אחד יאמר לעצמו בכל 
הכוונה: כן - אני יביא את המשיח! - בוודאי שיבוא בשלימות רגע 
אותה לעצמנו.  .אחד קודם. ואת השאלה "איפה המשיח" נשאל בכל הכוח, אך נפנה 

שרואים בגלוי ממש, שכל רגע שעומדים במעמד ומצב שמפחדים 
לעשות את מה שצריך לעשות - לא רק שעל-ידי-זה לא נושאים חן 

בעיני הגויים, אלא אדרבה: על-ידי-זה מזמינים לחץ נוסף...
)מוצאי ש"פ בחוקותי תשל"ח - בלתי מוגה(  

הרבי  שליח  ליפש,  מענדי  הרב  מספר 
דוב  ר'  שמש:  בבית  המשיח  מלך  שליט"א 
ימים שהוא  נבוך ומבולבל. כבר מספר  היה 
מהלך טרוד במחשבותיו ולא מצליח להגיע 

למסקנה ברורה מה עליו לעשות.

דוב  ר'  עבד  סיפורנו,  מתרחש  בה  בעת 
חב"ד  ישיבת  שליד  חב"ד  תורה  בתלמוד 
המפורסמת בעיירה ברינואה שבצרפת. היה 
זה לקראת סוף שנת הלימודים כשביום לא 
בהיר אחד הודיע המנהל לצוות החינוכי את 
במצב  נמצא  המוסד  נעימה:  הלא  הבשורה 
הלימודים  ששנת  בטוח  לא  קשה.  כלכלי 
לפרנסתו  שחושש  מי  תיפתח.  אכן  הבאה 
מקום  מציאת  על  לחשוב  שיתחיל  כדאי 

עבודה חלופי...

הצעה  דוב  לר'  הגיעה  ימים  באותם  בדיוק 
לעבוד  הבאה  הלימודים  בשנת  להיכנס 
לומדים  בו  בפריז,  חב"ד  ספר  בבית  כמורה 
קודש.  למקצועות  בנוסף  חול  לימודי  גם 
חסידי  כאברך  לו.  קסמה  ממש  לא  ההצעה 
קודש.  בלימודי  רק  להתעסק  דוב  ר'  רצה 
בנוסף, הוא גם חשש שעזיבת התלמוד תורה 
בשלב כל כך קריטי – עלולה לזרז את קריסת 

התלמוד תורה חס ושלום...

מיד  בבוקר  תמוז,  ג'  הגאולה  בחג  זה  היה 
לרבי  מכתב  דוב  ר'  כתב  התפילה  אחר 
לא  בו  המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 

כתב דבר מלבד שמו ושם אמו לברכה.

באחד  כשפגש  תורה,  לתלמוד  בכניסה 
את  לו  מסר  בישיבה,  השלוחים  הבחורים 
אותו  לשלוח  שידאג  ממנו  וביקש  המכתב 

לרבי שליט"א מלך המשיח.

בצהרי אותו יום, בזמן רגוע יותר, כתב ר' דוב 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  מפורט  מכתב 
העבודה,  למקום  בנוגע  ההתלבטות  אודות 
עליו  מה  ברורה  להכוונה  בבקשה  וסיים 

לעשות.

הוא הכניס את המכתב באחד מספרי אגרות 
הקודש ופתח לקרוא את התשובה. וזה היה 
תוכן המענה: בנוגע להתלבטות שלו מה עליו 
שחסידים  ידוע  הרי  והלאה,  מכאן  לעשות 
מחפשים את ההשגחה הפרטית, לראות בכל 
דבר כיצד הוא מכוון ומדויק מבורא עולם. 
שהוא  עד  שוקט  ולא  נח  לא  אמיתי  וחסיד 
לו מלמעלה  להורות  המסר שרצו  את  מבין 

במה שראה בהשגחה פרטית.

ר' דוב הרגיש בבירור שהתשובה הזו מיועדת 
מהי  להבין:  הצליח  לא  הוא  אולם  עבורו, 

ההשגחה פרטית כאן? מה עלי לעשות?

עברו מספר ימים, ר' דוב הגיע שוב לתלמוד 

לו  הבחור  את  פוגש  הוא  כשבכניסה  תורה, 
דוב",  "ר'  המכתב.  את  בוקר  באותו  מסר 
אומר לו הבחור, "הכנסתי את המכתב שלך 
באגרות קודש". ר' דוב נדרך, אולי כאן נמצא 

הפתרון לתעלומה...

שם:  כתוב  היה  וכך  הספר  נמצא  מהר  חיש 
בלימוד  משרה  לו  שמציעים  למה  בנוגע 
לימודים  עם  יחד  ישראל  לילדי  תורה 
כלליים על טהרת הקודש – כדאי שיקבל את 
המשרה, שהרי על ידה אפשר להחדיר יראת 

שמים בלבבות התלמידים...

ר' דוב היה בהשתאות עצומה. הרבי שליט"א 
מלך המשיח כבר ענה על שאלתו עוד לפני 
שהיא נכתבה! וכשהוא כותב לאחר מכן לרבי 
שלו,  ההתלבטות  את  המשיח  מלך  שליט"א 
הוא מקבל את המענה המופלא שחסיד צריך 
לחפש ולמצוא היכן היה לו השגחה פרטית...

זהו עניינם של אגרות קודש – מענה מדויק 
אל  בדיוק  מכוון  שהוא  בבירור  בו  שרואים 
כותב המכתב, בהשגחה פרטית. וכבר דרשו 
'השגחה פרטית'. .בעלי גימטריאות ש'אגרות קודש' בגימטריא 

חזית ישיבת חב"ד בברינואה, צרפת

חיש מהר נמצא הספר 
וכך היה כתוב שם: 

בנוגע למה שמציעים 
לו משרה בלימוד תורה 

לילדי ישראל יחד עם 
לימודים כלליים על 

טהרת הקודש – כדאי 
שיקבל את המשרה, 
שהרי על ידה אפשר 
להחדיר יראת שמים 
בלבבות התלמידים...



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

רבי  החסידות,  תנועת  מייסד  לימד  שנה  כ-300  לפני 
על  אלוקים  של  ההשגחה  כי  טוב,  שם  הבעל  ישראל 
הבריאה מתייחסת לכל פרט, יהיה זה הקטן ביותר. יותר 
לתכלית  הנוגע  משמעות  יש  בבריאה  פרט  לכל  מכך: 
כל הבריאה כולה. בשל כך מכונה ההשגחה האלוקית 
זאת, אדם שאינו מודע לכך  יחד עם  'השגחה פרטית'. 
עלול לטעות ולחשוב כי העולם כולו על מיליוני פרטיו 

אינו מונהג מלמעלה אלא מתנהל באופן עצמאי.

בדומה לכך, פעמים רבות אנו עדים לאירועים ותהליכים 
רבים.  אנשים  של  חייהם  על  המשפיעים  מפורסמים 
במחשבה  לשגות  עלול  הדברים  בסוד  מצוי  שאינו  מי 
אולם  מיוחדת,  סיבה  ללא  כך  התרחשו  שהדברים 
נמצאת  האירועים  מאחורי  כי  מתברר  רבים  במקרים 
באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  השפעתו 

הוראותיו וברכותיו הקדושות.

בתחרות האירופית
קבוצת  של  שמה  זהו  ציונה'  נס  מוטורס"  "חי  'עירוני 
העל  בליגת  המתמודדת  מוכרת,  ישראלית  כדורסל 
של  הארגוני  המנהל  הוא  רוזנברג  איתמר  בכדורסל. 
הצד  כל  על  אחראי  אני  תפקידי  "במסגרת  הקבוצה. 
למשחקים  מכרטיסים  החל  הקבוצה,  של  הלוגיסטי 
ענף  בחו"ל.  למשחקים  והטיסות  החוזים  לניהול  ועד 
במשך  כאשר  מילדות,  כבר  היטב  לי  מוכר  הכדורסל 
השנים שימשתי גם בתפקידי אימון עד להגעתי לתחום 
מ-20 שנה,  כבר למעלה  בכדורסל  עוסק  אני  הניהולי. 

מתוכן 11 שנים בקבוצה של נס ציונה", הוא משתף.

כמו כל קבוצת ספורט, גם 'עירוני נס ציונה' מתאמצת 
להשיג  כדי  יכולות  ולמקסם  כוחות  לשפר  בהתמדה 
ניצחון במשחקיה, ואכן כבר 3 שנים שהקבוצה משחקת 
'יורופ-קאפ',  האירופי  הכדורסל  טורניר  במסגרת 

ובעונה האחרונה העפילה לשלב משחקי הגמר שיקבעו 
איזו קבוצה תזכה בגביע אירופה.

הברכה ופרסום הבשורה
נערכו  לא  האירופאית  במסגרת  הכדורסל  "משחקי 
במרוכז",  התקיימו  אלא  התחלואה,  מצב  עקב  כבעבר 
על  מיוחדים,  מאמצים  נעשו  "השנה  רוזנברג.  מסביר 
התרבות  משרד  ובסיוע  הישראלי  הכדורסל  איגוד  ידי 
הנהלת  בארץ.  הגמר  משחקי  את  לארח  והספורט, 

היציאה  לאור  במיוחד  לבסוף,  לכך  הסכימה  התחרות 
מהקורונה בארץ והאפשרות לקיים משחקים בנוכחות 

קהל, דבר שאינו קיים כעת ברוב המדינות".

נכנס  וכאן  והתקרב,  הלך  האחרון  המשחק  מועד 
שנים  כבר  שעוסק  מצפת,  פריד  גרשון  הרב  לתמונה 
רבות בהבאת בשורת הגאולה אל מגרשי הספורט. הוא 
שומר על קשר עם רוזנברג ושולח לו דבר תורה שבועי, 
המכריע  המשחק  על  אותו  עדכן  האחרון  זה  וכעת 
שצפוי להתקיים בקרוב. הרב פריד ביקש להעביר את 
דבר התורה גם לכלל שחקני הקבוצה, וכן לסייע לחסיד 
מנס ציונה להגיע למשחק שהתקיים בהיכל הספורט 'יד 
אליהו' כדי להביא למקום את פרסום בשורת הגאולה. 
במקביל דאג הרב פריד לבקשת ברכה מהרבי שליט"א 
במענה  ואכן  קודש',  ה'אגרות  באמצעות  המשיח  מלך 

שקיבל נכתב אודות 'ניצחון'.

משחק היסטורי
נס  של  והקבוצה  כשבועיים,  לפני  התקיים  המשחק 
מפולין  אוסטרוב'  'סטאל  קבוצת  את  ניצחה  ציונה 
גדולה  להתרגשות  גרם  הניצחון  כצפוי,  בגביע.  וזכתה 
בקרב חברי הקבוצה ואוהדיה, ובצדק. מקבוצה שאינה 
מעוטרת בתארים מיוחדים ואפילו לא החזיקה ברשותה 
ארון גביעים, הפכה בין לילה 'עירוני נס ציונה' למחזיקת 
גביע אירופה. "זה היה משחק היסטורי", אומר רוזנברג.

את  שביקשו  לאחר  בניצחון  שונות  קבוצות  זכו  בעבר 
על  וקיבלו  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  ברכתו 
עצמן את פרסום בשורת הגאולה. תזכורת כי בכל נושא 
ובכל מקום – יש כתובת. ניתן לפנות ולבקש את ברכתו 
טובה  החלטה  ובתוספת  קודש',  ה'אגרות  באמצעות 
את  מזרז  שהדבר  בוודאי  ומצוות,  בתורה  הגאולה האמיתית והשלימה.  .להתחזקות 

חובת החינוך לאמונה בבתי הספר
בשיטות  עליונותה  אשר  גרמניה,  במדינת  ראינו  ראה 
למעשה  אבל  ידועה,  היתה  "מוסר"  ואפילו  פילוסופיה 
גידלה דורות של חיות טרף בצורת אדם. ברור שאין עצה 
הגונה  משמעת  הנוער  ובני  הילדים  בלב  לנטוע  אחרת 
יותר  עליון  כוח  אהבת  או  יראה  ידי  על  אלא  וממשית, 
מכוח האדם עצמו, שרק באופן זה לאמתו של דבר אפשר 
להדריכם ולחנכם לרסן התאוות והרצון. והרי דבר זה אינו 
ענין שאפשר לדחותו עד אשר הילד יהיה בן שמונה עשרה, 
זה, ועד אז  ואז יתחילו לתת להם חינוך  י"ג,  בן  או אפילו 
ילכו בשרירות לבם, בתקוה שמורא בשר ודם ידריכם בדרך 

הטוב והישר. 

בלבות  להשריש  אלא  אחרת  עצה  נראית  אינה  כאמור, 

הילדים משחר טל ילדותם אמונה חזקה בבורא עולם, אשר 
זו של אמונה  והרי בנקודה  גם עתה בפועל...  הוא מנהיגו 
בבורא עולם ומנהיגו, חייבים על פי תורתנו תורת חיים כל 
בחוגים  ]ועיקר,  ועוד  כן,  גם  העולם  עמי  מבני  ואחת  אחד 

מסוימים[ שאמונה זו מתחייבת גם על פי שכל הבריא. 

לכן, איזה בית ספר שהוא, אם תכניתו כוללת ענין החינוך, 
מיסודותיו  שאחד  מוכרח  דמוקרטי,  רק  ולא  מוסרי  חינוך 
ולא כלימוד מופשט, אלא כדבר  ענין האמונה הנ"ל,  יהיה 
אלא  טוב,  וביום  בשבת  רק  ולא  יום,  היום  לחיי  הנוגע 
החול  בימות  להתבטא  צריכה  האמונה  עיקר  אדרבה, 
ובענייני חול, להחדיר בהם קדושה, או על כל פנים קבלת 

עול מלכות שמים. 

)אגרות קודש חלק כב עמוד תצו(

לכל גביע יש כתובת

איתמר רוזנברג

מקבוצה שאינה מעוטרת 
בתארים מיוחדים ואפילו 

לא החזיקה ברשותה 
ארון גביעים, הפכה בין 
לילה 'עירוני נס ציונה' 

למחזיקת גביע אירופה. 
"זה היה משחק היסטורי"


