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ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז שצויינו השבוע, העלו על נס 
יצחק, הרבי הריי"צ  יוסף  רבי  את מלחמתו העיקשת של 
הקומוניסטי.  והכפירה  הרשע  שלטון  כנגד  מליובאוויטש 

אלו  את  ניצח  הוא  בה  מלחמה 
עצרו  לחייו,  להתנכל  שביקשו 
בחיי  ידם  את  שלחו  ואף  אותו 

חסידיו.

התעמולה  מערכת  כל  לעומת 
הפחדות  ומול  המשומנת 
כלל.  התפעל  לא  ואיומים, 
בעת  הפעמים,  שבאחת  מסופר 
כנגדו  נופף  לחקירה,  שנקרא 
ואמר:  שבידו  באקדח  החוקר 
"הצעצוע הזה כבר פתח את הפה 
לרבים שחשבו שיוכלו לשתוק". 
וענה  התפעל  לא  הריי"צ  הרבי 
לו: "הצעצוע הזה מפחיד את מי 
אלוקים,  ושני  אחד  עולם  שיש 
אבל לא את מי שיש לו אלוקים 

אחד ושני עולמות".

בשביתת  פתח  ואף  יהדותו  את  הפגין  מעצרו  כל  לאורך 
רעב בעודו בתא המאסר, כדי שיביאו לו את התפילין על 

מנת שיוכל להמשיך ולקיים תורה ומצוות.

בלי להתפעל
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי על דורנו, החוגגים את 
יום שיחרורו, ומציינים את החודש כולו כחודש הגאולה, 

נשאר ללמוד ולהפנים את עמידתו האיתנה והתקיפה.

חוסר  של  במצב  עצמו  את  למצוא  האדם  עלול  פעם  לא 
זה  כך  המצוות.  את  לקיים  בבואו  מהסביבה  נעימות, 
בהנחת תפילין בדוכן ברחוב או באמירת האמת מול אנשים 
החוששים כאשר מדברים איתם על עניני הגאולה. מכוחו 
נוכל  הריי"צ  הרבי  של 
יהודית  תקיפות  ללמוד 
המניעות  כל  מול  מהי. 
מקום  בכל  והעיכובים, 

ומנהיגו,  העולם  בורא  איתו  יחד  נמצא  נמצא,  היהודי  בו 
גם  היהודי, תתקבל בסופו של דבר  תגובתו התקיפה של 
בקרב אלו שלפעמים מלגלגים בתחילה, אבל מעריכים כל 

מי שעומד איתן על אמונתו.

בשבוע  פרטית  בהשגחה 
קטנה,  סערה  התחוללה  שעבר 
עמידה  כמה  עד  הממחישה 
ענק,  איגודי  איתנה, אפילו מול 
עמוק.  שינוי  לחולל  יכולה 
בחו"ל  במקרה  הוא  המדובר 
המפורסמים  האנשים  אחד  בו 
למסיבת  נכנס  בתחומם,  ביותר 
השולחן  שעל  וגילה  עיתונאים 
קולה  בקבוקי  שני  לו  הוכנו 
בלי  צמאונו.  לרוות  קטנים 
עשרות  ומול  להתבלבל 
ידו  את  הושיט  הוא  המצלמות 
הצידה  הבקבוקים  את  והזיז 
מים,  בקבוק  מניח  שהוא  תוך 
ואומר "שתו מים". קשה להאמין שהוא שיער מראש, אבל 
הופצה  ספורות  שניות  רק  שארכה  הזו  הקטנה  הפעולה 
במהירות בכל רחבי העולם והשפיעה באופן חד על ירידת 
מניות החברה המייצרת את השתיה המתוקה. אך לאידך 
הנתפס  למעשהו  רבים  אהדה  לגלויי  מפורסם  אותו  זכה 

כמקדם ערכי בריאות בעולם.

- אפשר  ואומרים את האמת  ללמדך, שאם לא מתפעלים 
להצליח ולשנות את העולם.

משימת דורנו
מכל דבר שהאדם רואה עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. 
האלוקות.  את  לפרסם  בבואנו  נתבייש  שלא  הזמן  הגיע 
כל אחד מאיתנו קיבל את המשימה והשליחות - לפרסם 
לכולם כי "הנה זה מלך המשיח בא, וכבר בא". יש להודיע 
ע"י הוספה במצוות  כל אחד  בכוחו של  כי  בכל הסביבה 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  לפעול  טובים  ומעשים 

תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.

לומדים ובונים
המקדש,  בית  בנושא  מיוחדים  שיעורים 
כליו, צורתו ועוד יתקיימו החל מיום ראשון 
הרבי  הוראת  פי  על  בתמוז,  י"ז  הקרוב, 
נחשב  זה  לימוד  המשיח.  מלך  שליט"א 
כבניית המקדש ויש לו כוח מיוחד לזרז את 
האמיתית  הגאולה  ואת  בירושלים  בנייתו 
במוקדי  פרטים  ממש.  בקרוב  והשלמה 

חב"ד. 

רישום לישיבה בתל אביב
אביב  בתל  תמימים"  "דרכי  חב"ד  ישיבת 
הבאה.  לשנה  רישום  בתנופת  ממשיכה 
קומות  שתי  עומדות  הבחורים  לרשות 
מרווחות, אולם לימודים גדול, מקווה פרטי, 
ומוזיקה.  מחשבים  וחדר  כושר  מתקני  וכן 
מגמות  ישנן  בעיון,  גמרא  ללימוד  בנוסף 
סמיכה לרבנות ושחיטה - לפרטים נוספים 

טלפון: 054-728-1770

לחיות עם הזמן
במבצע  יוצא  מלכות  הדבר  לימוד  מטה 
ללימוד שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א 
מבוארת  בו   - תנש"א  בלק  מלכות  דבר   -
מהות תקופתנו בתהליך הגאולה ותפקידנו 
לחיות עם משיח על-ידי לימוד והתבוננות 
הפרטים:  לכל  ומשיח.  גאולה  בעניני 
בקישור  או   +1234-4050-770  וואצאפ 

bit.ly/bolok81

הרבי הריי"צ, בעל הגאולה
השבוע ציינו 94 שנים לשיחורו ונצחונו כנגד 

המעצמה שביקשה לכלות את החיים היהודיים

 עמידה איתנה
מובילה לגאולה

עלינו ללמוד שלא להתפעל. בבואנו לומר את האמת על פי התורה, בבואנו לקיים מצוות ולהפגין את 
היהדות, הרי שאנו נדרשים לעמוד איתן ולא לחשוש מהתגובות. כך נביא את הגאולה האמיתית והשלמה
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

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

חייגו כעת:

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
office@sichathageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

אחד המקורות הברורים ביותר בתורה אודות הגאולה 
ומלך המשיח, נמצאים בפרשת השבוע, בנבואותיו של 
של  התיאורים  שלל  בתוך  הימים.  אחרית  על  בלעם 
רש"י  ומפרש  מיעקב",  "וירד  נאמר  המשיח  על  בלעם 
כולו,  העולם  על  שימשול  המשיח  מלך  על  שהכוונה 
כלשון דוד המלך בתהילים "וירד מים עד ים ומנהר עד 

אפסי ארץ".

לשון זו מופיעה גם בנבואת זכריה על מלך המשיח "הנה 
חמור  על  ורוכב  עני  הוא  ונושע  צדיק  לך  יבוא   מלכך 

ונשאלת  ארץ".  אפסי  עד  ומנהר  ים  עד  מים  ומשלו   .  .

השאלה: באם תוכן הנבואה הוא שמלך המשיח ישלוט 
ולא "ומשלו  ים"  על כל העולם, מדוע נאמר "מים עד 
על כל הארץ" וכדומה? ובכלל, הרי המשיח ימלוך על 
הארצות ולא על הים, אם כן מהי הלשון "מים עד ים"?

ים ויבשה ברוחניות
מהי  ההסבר  לאחרי  להבין  נוכל  לכך  התשובה  את 
העבודה הפנימית של "ומשלו מים עד ים": בכל יהודי 
בעצמו  ימשול  יהודי  כל  וכאשר  משיח',  'ניצוץ  טמון 
"מים עד ים", הרי זה יזרז את מלכותו של מלך המשיח 

שימשול גם הוא "מים עד ים".

בעבודה הפנימית מבטא ה"ים" את העבודה הנסתרת, 
בכוחות הנפש שבתוך האדם, כמו הים שכל מה שנמצא 
בו )הדגים, הצמחים וכו'( מכוסה ונעלם מעיני היבשה. 
התחומים  את  מבטאת  היבשה,  ה"ארץ",  זאת  לעומת 
הגלויים בעבודת האדם – ההשפעה על הזולת והעבודה 

בעולם שסביבו.

העבודה הפנימית עצמה )"ים"( מתחלקת לשתי חלקים, 

ובלשון הפסוק "מים עד ים": יש את הכח העליון ביותר, 
הלא הוא כח המחשבה, ויש את הכח הנמוך ביותר, כח 

המעשה.

לשלוט בכל הרבדים
כל  על  למשול  היא  ים"  עד  "מים  למשול  העבודה 
הכוחות הפנימיים כדי שהם ישמשו את עבודת ה' ואת 
המחשבה  שכח  בכך  להסתפק  אין  אבל  הקדושה.  צד 
מנוצל לטוב וקדושה, כי בסופו של דבר "המעשה הוא 

העיקר", ובאם כח המעשה לא יהיה מחובר לטוב, לא 
מכיר  אחד  שכל  כפי  טובה.  תהיה  שהמחשבה  יעזור 
אבל  בשכל,  שמובנים  דברים  ישנם  שלפעמים  ויודע 
מצליח  אינו  האדם  המעשה,  לתחום  'יורד'  זה  כאשר 

לשלוט בעצמו.

עד כאן הכל טוב ויפה. האדם צריך לשלוט על כוחות 
המעש.  בכח  וכלה  המחשבה,  מכח  החל   – שלו  הנפש 
אבל הפסוק אינו מסתפק בכך וממשיך ")וירד מים עד 

ים( ומנהר עד אפסי ארץ":

אסור לאדם להסתפק בכך שהוא תיקן את כל הכוחות 
ולהשתדל  לדאוג  יש  אלא  לטוב,  אותם  והפך  שלו 
להשפיע גם החוצה, אל הזולת ואל העולם כולו, שגם 
הם יהיו מושפעים לטובה כדי לקיים את רצון הקדוש 

ברוך הוא.

סדר עולמי חדש
כעת מובן מדוע הנבואה של בלעם )וכן בנבואת זכריה 
הנביא( אודות מלך המשיח מנוסחת דווקא בלשון "מים 
עד ים ומנהר עד אפסי ארץ": תפקידו של מלך המשיח 
יהיה אדם נעלה  – לא רק ברמה האישית, שהוא  יהיה 
יפעל  הוא   – אלא  מאוד",  וגבה  ונשא  "ירום  ומושלם 

לתקן את כל העולם.

וכפסק דין הרמב"ם על מלך המשיח: "ויתקן את העולם 
כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים 
שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" 
המשיח  מלך  בהתגלות  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

תיכף ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות פרשת בלק ה'תנש"א(

מלך המשיח ישפיע על כל רבדי העולם

ללא ספק - הגיע זמן הגאולה
מו"ח  כ"ק  יצא  זו  תקופה  בהתחלת  אם 
"לאלתר  בהכרזה  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
שכבר  והעיד  לגאולה",  לאלתר  לתשובה 
. ויתירה מזה,   . סיימו כל עניני העבודה 
הכפתורים",  "צחצוח  גם  סיימו  שכבר 
וצריכים רק לעמוד הכן לקבל פני משיח 
צדקנו, הרי בסיומה של תקופה זו, בודאי 
ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא שכבר 
הגיע זמן הגאולה . . ועד להכרזה ש"הנה 
זה )המלך המשיח( בא", שכבר בא, היינו, 
ימות  התחלת  סף  על  כבר  שעומדים 
ותיכף  הגאולה,  התחלת  סף  על  המשיח, 

ומיד המשכתה ושלימותה.

)דבר מלכות, פרשת בלק תנש"א(

 כעת יאמר ליעקב 
ולישראל מה פעל א-ל   )בלק כג, כג(

יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאה קיבלתי אותה מאבי ואבי 
מאביו . . שזה שאמר בלעם "כעת יאמר ליעקב ולישראל 
מה פעל אל", יש בו סוד, שמן העת ההיא יש לחשב כמניין 
שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת, ותחזור הנבואה 

לישראל, ואז יאמרו להם הנביאים מה פעל אל. 

ונבואה זו נאמרה בשנת הארבעים לצאתם מארץ מצרים, 
ארבע  אלפים  העת,  אותה  עד  החשבון  התחלת  ותמצא 
גאולים",  "ב'תפ"ח  שהסימן  שנה,  ושמנה  שמונים  מאות 
ולפי ההיקש הזה והפירוש הזה, תחזור הנבואה לישראל 
ליצירה.  ושש  שבעים  מאות  תשע  אלפים  ארבעת  בשנת 

ואין ספק, שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח.

)אגרת תימן(

 אראנו ולא עתה, 
אשורנו ולא קרוב   )בלק כד, יז( 

"אראנו ולא עתה" - זה דוד. "אשורנו ולא קרוב" - זה מלך 
המשיח. 

"דרך כוכב מיעקב" - זה דוד. "וקם שבט מישראל" - זה 
המלך המשיח". 

"ומחץ פאתי מואב" - זה דוד, וכן הוא אומר "ויך את מואב 
וימדדם בחבל". "וקרקר כל בני שת" - זה המלך המשיח 

שנאמר בו "ומשלו מים עד ים". 

לדוד  "ותהי אדום  דוד, שנאמר  זה   - ירשה"  "והיה אדום 
לעבדים". "והיה ירשה שעיר אויביו" - זה המלך המשיח 

שנאמר "ועלו מושיעים בהר ציון".

)הלכות מלכים לרמב"ם(

בעבודה הפנימית מבטא 
ה"ים" את העבודה הנסתרת, 
כמו הים שכל מה שנמצא בו 
מכוסה. ה"ארץ", מבטאת את 

התחומים הגלויים בעבודת 
האדם – ההשפעה על הזולת

זמני
השבת

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

20:13   19:29   19:21  19:28  19:13   הדלקת נרות 
21:21   20:32   20:35  20:34   20:31   יציאת השבת  

הפטרה: והיה שארית יעקב - עם אלוקיך )מיכה ה, ו - ו, ח(  |  פרקי אבות: ו



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  ט"ו-כ"א תמוזמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

האמת תפרוץפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' תלמוד תורה. פרק ה-ז. 
הל' עבודת כוכבים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.
פרק ז-ט. 
פרק י-יב.

הל' תשובה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.

הל' ערכין וחרמין. פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.
הל' כלאים. פרק א.

פרק ב.

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

להאמין ולחכות: 
תשובה על אי בודד

לדעת לענות
שרצה  הבעל-שם-טוב,  מתלמידי  קיצעס,  וולף  זאב  רבי  על  מסופר 
לנסוע לארץ ישראל. בא ר' וולף לבעל שם טוב וביקש ממנו את ברכת 
הדרך. לאחר שנתן לו הבעל שם טוב ברכה, הוסיף: "ר' וולף, היזהר 

בדבריך, עליך לדעת כיצד לענות!".

ר' וולף יצא לדרכו ועלה על ספינה לכיוון ארץ הקודש. באמצע הדרך 
ירדו אל האי, הצטיידו  נוסעי הספינה  עצרה הספינה באחד האיים, 
להמשך הדרך וחזרו מיד אל הספינה. רק ר' וולף שירד לאי על מנת 
נסעה  והספינה  שחולף,  לזמן  לב  שם  לא  דביקותו  מרוב  להתפלל, 

בלעדיו.

והחל  האי  על  לבדו  נותר  כי  גילה  מדביקותו,  וולף  ר'  כשהתעורר 
מצא  בו  לבית  הגיע  והנה  וכה  כה  לשוטט  החל  יפנה.  לאן  לחפש 
אצלו  לשבות  והזמינו  בחום  פניו  את  קיבל  היהודי  זקן.  יהודי  איש 
את השבת. "לאחר השבת", אמר, "יבואו ספינות נוספות שעימן תוכל 

להמשיך בנסיעתך".

ר' וולף שבת את השבת אצל היהודי הזקן על האי, ולאחר השבת יצאו 
הספינה  את  למצוא  טרוד  וולף  שר'  כדי  תוך  הספינות.  לכיוון  יחד 
המתאימה לו, שאל אותו היהודי הזקן: "אמור נא, ר' וולף, מה שלום 
היהודים שבארצך, מה מצבם?" ר' וולף שהיה טרוד במציאת הספינה, 
ענה "הקב"ה אינו שוכח אותם", ומיד עלה אל הספינה שנסעה בכיוון 

נסיעתו.

הפספוס
היהודי  בשאלת  וולף  ר'  הרהר  לדרך,  הספינה  שיצאה  לאחר  רק 
ובתשובתו אליו. ר' וולף נזכר במה שאמר לו הבעל שם טוב שייזהר 
בדבריו וידע כיצד לענות. "הייתי צריך לספר לו על הדוחק והצרות 
ר'  לעצמו  חשב  זאת",  ומתקן  עוזר  הדבר  היה  אולי  ליהודים,  שיש 

וולף.

בחזרה.  חזר  אלא  ישראל,  לארץ  להמשיך  שלא  החליט  וולף  ר' 
כשהגיע, אמר לו הבעל שם טוב: "דע לך כי הזקן שפגשת היה אברהם 
"ריבונו של עולם, מה שלום  יום הוא שואל את הקב"ה  אבינו. בכל 

בניי?" והקב"ה משיב "אינני שוכח אותם". 

"איני  הקב"ה,  לו  ענה  שאלתו,  את  אבינו  אברהם  כששאל  זו  בפעם 
שוכח אותם, ואם אתה רוצה ראיה לכך, ר' וולף נוסע לארץ ישראל, 

הוא יהודי טוב ונאמן מאוד, שאל אותו על כך".

הגדולות  הצרות  על  לו  מספר  היית  "אילו  טוב:  שם  הבעל  המשיך 
שיש ליהודים ועל כך שאי אפשר להמשיך בגלות הזו, בודאי שהיה 

בא משיח!".

להאמין  מספיק  לא  ביאתו.  את  וממהרת  מקרבת  למשיח  הציפיה 
במשיח, אלא צריך גם לחכות למשיח. בהגדרה ההלכתית, לא רק מי 
שאינו מאמין במשיח נקרא כופר, אלא אפילו מי שאינו מחכה למשיח 

– נקרא כך. 

זאת  ישראל ראויים לגאולה אפילו רק בשכר  בני  כי  המדרש אומר 
לגאולה  בציפייה  נתחזק  ויום.  יום  כל  אליה  ומצפים  מקווים  שהם 
גואלנו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את  לראות  נזכה  ומיד  השלימה 

גאולת עולמים!  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

השידוך יגיע בקרוב!

כבר ניסו ללכת בשיטה זו כמה וכמה פעמים וכל פעם נכשלו בזה; שינסו 
ללכת פעם אחת ויחידה על-פי הדרך של "תורת חיים" )שנקראת כך היות 
וסוף-כל-סוף  האמת(,  את  )המגלה  אמת"  ו"תורת  בחיים(  הוראה  והיא 

"אמת מארץ תצמח" - שמארץ ישראל תפרוץ האמת.
)מוצאי ש"פ בלק, תשל"ח - בלתי מוגה(

גברת נתלי רוטנברג מרחובות היתה 'תקועה' 
חרדי  מבית  הגיעה  היא  רב.  זמן  בשידוכים 
אחד  מצד  חב"ד.  במוסדות  גם  והתחנכה 
חב"ד,  כחסידת  עצמה  את  מגדירה  לא  היא 
כן קרובה מאוד לעולמה  אך מצד שני היא 
של חסידות חב"ד ולקחה משם לחייה הרבה 

דברים טובים. 

והתחילה  השידוכים  לעולם  כשנכנסה 
לחשוב לעומק איזה סוג בחור מתאים עבורה 
להקים יחד בית בישראל, היא הבינה שעליה 
מצויים  שלא  מיוחד  בסגנון  בחור  לחפש 

רבים כמוהו...

מיד עם סיום הלימודים בבית הספר התיכון 
החלה להתעסק במציאת שידוך, אולם הזמן 
חלף וה'מזל טוב' המיוחל לא נראה באופק. 
שזה  הרגישה  היא  שנפגשה  בחור  כל  עם 
ולהמתין  להמשיך  ושעליה  זה',  'לא  עדיין 

עוד למציאת החצי השני...

ושתיים,  עשרים  בת  כבר  נתלי  כשהיתה 
שידוך  הצעת  טובה  חברה  אחד  יום  הציעה 

לאחותה הצעירה ממנה בשנתיים. 

האחות סירבה בכל תוקף לשמוע את ההצעה 
וטענה בלהט שכל עוד אחותה הגדולה ממנה 
לא מצאה את זיווגה – אין על מה לדבר בנוגע 
היתה  נתלי  דווקא  אבל  עבורה.  לשידוך 
לשמוע  להתחיל  אחותה  את  ששכנעה  זו 
את  את  גם  שתעברי  רוצה  "אינני  שידוכים. 
בעולם  עדיין  ועוברת  עברתי  שאני  הסבל 
השידוכים. אינני רוצה שתסבלי בגללי! ואם 
משמיים,  לך  המתאים  השידוך  את  תמצאי 
אני מסכימה לך בשמחה ובלב שלם להתחתן 

לפני!", אמרה נתלי בגבורת לב לא רגילה.

והאחות  יפה  עלתה  אכן  השידוך  הצעת 
התחתנה בשעה טובה, אולם נתלי המשיכה 

להמתין לשידוך שלה. 

התקיימה  הימים  ובאחד  חלפה  שנה  חצי 
נתלי שהינו  של  דוד  בן  חתונת  חב"ד  בכפר 

חסיד חב"ד. 

באולם האירועים הבחינה נתלי בארונית ובה 
שליט"א  הרבי  של  קודש  אגרות  ספרי  כמה 
מליובאוויטש מלך המשיח. היא כבר שמעה 
שליט"א  לרבי  הכתיבה  אפשרות  על  רבות 
האגרות  באמצעות  כיום  גם  המשיח  מלך 
שאנשים  המופלאות  התשובות  ועל  קודש, 

מקבלים בדרך זו.

נתלי ידעה שנוהגים לעשות הכנות רוחניות 
לפני הפנייה אל הרבי שליט"א מלך המשיח, 
וכן שנוהגים להעלות את הבקשה או השאלה 
על הכתב בצורה מסודרת, אולם היא הרגישה 
צורך פנימי עז לפתוח מיד את ספר האגרות 

המשיח  מלך  שליט"א  מהרבי  ולבקש  קודש 
להמשיך  כח  לה  היה  לא  כבר  וברכה.  עצה 

להמתין עוד... 

למקרא התשובה חלפה צמרמורת בכל גופה. 
היא הרגישה ממש שבורא עולם מדבר אליה 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הכתוב...  מתוך 
כותב שם שידוע מאמר חז"ל 'קשה זיווגו של 
לדאוג  צריך  לא  אך  סוף',  ים  כקריעת  אדם 
נכתב שם בסיום  יגיע בקרוב. עוד  והשידוך 

המכתב: 'ואל יחוש לעניין הגיל'. 

משמעות  את  נתלי  הבינה  לא  רגע  באותו 
המילים שבסוף המכתב והיא לא ייחסה להם 

שימת לב.

עוד  הגיעה  והנה  חלפו  חודשים  שלושה 
הצעת שידוך. מה שהיה מפתיע )או שבעצם 
המיועד  שהבחור  העובדה  הייתה  לא...( 
היה צעיר מהנערה בשנתיים. עד להצעה זו 
הצעירים  בחורים  עם  להיפגש  נתלי  סירבה 
נתלי  הסכימה  זו  בהצעה  אולם  ממנה, 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שהרי  לפגישה 
כתב ש'לא יחוש לעניין הגיל'. הפעם ההצעה 
דווקא כן התאימה ותוך זמן קצר זכתה נתלי 

להקים בית נאמן בישראל...  

חופה. אילוסטרציה

"אינני רוצה 
שתעברי גם את 
את הסבל שאני 

עברתי ועוברת עדיין 
בעולם השידוכים... 

אם תמצאי את 
השידוך המתאים 

לך משמיים, 
אני מסכימה לך 

בשמחה ובלב שלם 
להתחתן לפני!"



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

מעניק   - וההדרכה'  החינוך  'כללי   - החינוכי  בחיבורו 
רבי יוסף יצחק )מכונה הריי"צ, הרבי השישי בשושלת 
חב"ד( חשיבות רבה למקום המגורים של התלמיד. יש 
גדולה  בעיר  וגדל  שנולד  מי  כלפי  שונה  ביחס  לנהוג 
המגורים  מקום  כי  קטן,  מיישוב  שמגיע  מי  לעומת 

משפיע על האדם ומקנה לו תכונות נפש מסוימות.

גם בשליחות יש הבדל משמעותי בין עיר גדולה לכפר 
קטן. מספר התושבים בשכונה אחת בעיר מרכזית יכול 
להיות כפול עשרות פעמים ממספר התושבים ביישוב 
פעילות  למקומו.  בהתאם  לנהוג  השליח  על  קטן.  לא 
תתאים  תמיד  לא  גדולה,  לעיר  המתאימה  כלשהי 
היישוב  במקומות  קטן.  במושב  או  בכפר  גם  לביצוע 
התושבים  אישית,  יותר  האווירה  כלל  בדרך  הקטנים 
מכירים יותר זה את זה, ואופי הפעילות להפצת יהדות 
וחסידות ובשורת הגאולה צריך להיות ייחודי ומותאם 

למקום.

המזוזה משפיעה
על שליחות בסגנון כזה מופקד הרב לוי יצחק גינזבורג, 
השליח של הרבי שליט"א מלך המשיח מזה כ-5 שנים 
נפש,  כ-1,200  המונה  מושב  זהו  כרמל.  גבע  במושב 
ונמצא בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל, דרומית 
לחיפה. כאן לא מארגנים אירועי ענק לאלפי משתתפים, 
אלא פועלים באופן שונה ובקנה מידה אחר. מידי ערב, 
המושב  של  הקטן  הכנסת  בבית  מתקבצים  לדוגמא, 
לפחות  שהתאספו  ומוודאים  וערבית,  מנחה  לתפילת 
להתפלל  יהיה  שניתן  כדי   ,13 גיל  מעל  גברים  עשרה 
דקות  ואת  ההזדמנות  את  מנצל  גינזבורג  הרב  במנין. 
הספיקו  שלא  לאלו  תפילין  הנחת  עבור  ההמתנה, 

להניחן באותו יום.

ומזוזות  תפילין  בבדיקת  מסייע  גם  גינזבורג  הרב 

המשפחות  "אחת  מדהים:  סיפור  ובפיו  בכך,  לחפצים 
לפני  קצר  זמן  תאונה קשה,  עברה  במושב  המתגוררת 
חתונה לאחיו של אבי המשפחה. תאונה היא דבר שאף 
לביתם  הגעתי  כזה.  בעיתוי  במיוחד  נחמד,  לא  פעם 
לקחת את המזוזות לבדיקה, והופתענו לגלות 3 מזוזות 
שאינה  הפוכה  בצורה  נקבעו  מזוזות  מספר  פסולות... 
כשרה, ובכניסה הראשית נדהמנו כאשר ראינו שנרתיק 
כמובן  המזוזה!  פרשיות  עם  הקלף  ללא  ריק,  המזוזה 
הזדרזנו לתקן את העניין, שהביא להחלמתם המהירה".

השתתפות ערה
פעילות מיוחדת מתנהלת סביב חגי ישראל כמובן. רק 
בחג השבועות האחרון נרשמה השתתפות ערה של 60 
מילדי המושב במסיבה ובטקס קריאת עשרת הדברות. 
בכל  משתתפים  של  כך  כל  גבוה  מספר  לי  זכור  "לא 

אירועי הילדים שערכנו", אומר הרב גינזבורג. 

הילדים שמעו סיפור מתן תורה, הכריזו את שנים עשר 
הפסוקים ואת ההכרזה שמזרזת את הגאולה 'יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'.

בחנוכה הציב הרב גינזבורג חנוכיה על הכביש הראשי 
בפתח היישוב, ותלה עליה דגל משיח גדול. "כעבור זמן 
לא רב צלצל אלי אחד התושבים בטענות על כך, וביקש 
בכעס רב להסיר את הדגל מהחנוכיה בהקדם", מספר 

הרב גינזבורג. 

יהודי  חסר  היה  למחרת  ה',  מאת  פרטית  "בהשגחה 
מישהו  לחפש  ויצאתי  הכנסת,  בבית  למנין  עשירי 
שיסכים להשלים את המנין. בגן הסמוך הבחנתי באותו 
אדם שהתקשר בכעס בעקבות הדגל, ובמענה לשאלתי 
לבית  בדרכנו  המנין.  את  להשלים  איתי  לבוא  הסכים 
הכנסת ביקש לפתע סליחה על מה שאמר אמש, ואמר 

כי הוא לוקח את כל דבריו בחזרה"...

שמות לברכה
בימים האחרונים נסע הרב גינזבורג אל הרבי שליט"א 
כך  על  יורק,  בניו   770 מדרשו  בבית  המשיח,  מלך 
מאוד  התרגשו  רבים  וידידים  "תושבים  מספר:  הוא 
מהאפשרות לשלוח אלי את שמותם כדי שאבקש עבורם 
והצלחה  לברכה  המשיח,  מלך  שליט"א  מהרבי  ברכה 
האמיתית  הגאולה  להבאת  בעבודה  ובמיוחד  בכל 

והשלימה".  

חופש – היפך התורה
תקוותי שממשיך בביקורו במוסדות חב"ד ומתעניין בענייני 
בשם  לו  שקרא  המשונה  הרע  יצר  תכסיס  למרות  חב"ד, 
כמה  אצל  אפילו  מתקבל  ולדאבוננו  ולצערנו  חופש,  ימי 
ה' במשך כל השנה, באמרם שבימי חופש  מהחרדים לדבר 
מרגישים  ואין  ויגיעה.  לעמל  מקום  אז  ואין  שונה,  המצב 
לא  יולד,  לעמל  שאדם  הודיעה  אשר  התורה,  היפך  שזהו 
יגעת ומצאת אל תאמין, ימים יוצרו ולו אחד בהם )שאין אף 
יום אחד מיותר ולא שעה אחת, כי ניתנו בקצבה לא פחות 
מהדרוש לאדם למלא תפקידו הפנימי, שהוא כמאמר המשנה 
המידה.  על  יתר  גם  לא  אבל  קוני,  את  לשמש  נבראתי  אני 
שלכן, כל רגע שאין מנצלים אותו ולא יהיה בימים האמורים 
זו אבדה שאינה חוזרת(. והאריכות בדבר המובן  הנ"ל, הרי 

לכל אדם ישר הולך – אך למותר.

)אגרות קודש חלק י"ג עמ' שב(

צידה לדרך בימי החופש
חינוך  למוסדות  שכתבתי  זה  על  לעוררו  למותר  בוודאי 
לדרך  צדה  להכין  צריך  מועד  שבעוד  מגעת,  שהשפעתי 
בשביל התלמידים לימי החופש. ומה טוב לסדר באופן שלא 
יופסק הקשר עמהם לגמרי למשך שבועות אלו. והרי אדרבה, 
במשך ימי החופש שחופשים מלימודי חול, יש מקום לפעול 
לפי ערך יותר בענייני קודש. והרי רואים במוחש, שדברים 
ועניינים כאילו בדרך אגב, היינו לא בתור שיעור אלא במשך 

שיחה וטיול, נקלטים ומתקבלים בטוב ובנקל יותר...

)אגרות קודש חלק י"א עמ' רכה(

שליחות גדולה במושב קטן

הרב גינזבורג בהתוועדות חסידית עם חברי המושב

"אחת המשפחות עברה 
תאונה... הגעתי לביתם 

לקחת את המזוזות לבדיקה, 
והופתענו לגלות 3 מזוזות 

פסולות... כמובן הזדרזנו 
לתקן את העניין, שהביא 

להחלמתם המהירה"


