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נשברו  כי  הקודמת,  הממשלה  בתקופת  היה  נדמה  אם 
ונציגי  הטרור  לגורמי  והכניעה  בהתרפסות  השיאים  כל 
לא  עדיין  כי  ומראה  הנוכחית  הממשלה  באה  הערבים, 

נאמרה המילה האחרונה בתחום 
חשבון  על  כמובן  והכל  זה, 

האזרח הפשוט.

דגלם  על  שחרטו  מי  דווקא 
הקריאה  את  הבחירות  בתקופת 
להפסיק את הסחטנות, מוצאים 
ח"כ  מכל  נסחטים  עצמם  את 
תפקיד  מנתינת  מתחיל  זוטר, 
של  במהלך  הממשלה  ראש 
שמפלגתו  למי  עצום  ויתור 
מספק  במספר  מחזיקה  לא 
וממשיך  בכנסת  מושבים  של 
במחזה האימים שנראה השבוע, 
כאשר המפלגה הערבית מקבלת 
כל  את  כשעתיים  בתוך  לידיה 
ויתורים  הכוללות  דרישותיה 

ממנו  ההפקרות,  הליך  והעצמת  הנגב  שטחי  על  עצומים 
כן,  אם  פלא  לא  ארוכות.  שנים  לאורך  התושבים  סובלים 
שהם מרשים לעצמם לאיים בפירוק הממשלה אם ישראל 
הגישה  את  שהופך  מה  עזה,  מרצועת  לתוקפנות  תגיב 

הרופסת כלפי החמאס למציאות נוראית בהרבה.

שבע מצוות בני נח
אחת מפעולותיו הכבירות של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
היא הקריאה לצאת ולהשפיע על אומות העולם לשמירת 
שנים  במשך  בעוד  מחוייבים.  הם  בהם  המצוות  שבע 
מצב  בגלל  זה  בתחום  מלפעול  יהודים  נמנעו  ארוכות, 
הרדיפות מצד הגויים, הרי שבדורנו, עם השינוי העולמי 
לפעול  יהודי  כל  נקרא  והיהדות,  היהודים  כלפי  ביחסם 
ולהשפיע על כאלו שאינם יהודים לשמור את אותן מצוות.

גילה  מיוחדת,  בהזדמנות 
הרבי שליט"א מלך המשיח 
האומות  על  השפעה  כי 

לגזול  לרצוח,  האיסור  נכללים  בהם  המצוות,  לשמירת 
למניעת  בטוחה  מתכונת  הינה  אלו,  חוקים  על  והשמירה 
פעולות טרור מצידם ואף יכלו למנוע מעשי הרג המוניים 

בהיסטוריה.

במדרש  נאמר  כלל  אותו 
תנחומא לגבי היחס של האומות 
היו  "אילו  המקדש:  בית  כלפי 
היה  מה  יודעים,  העולם  אומות 
מקיפין  היו  להם,  טוב  המשכן 
אותו אהליות וקסתריות )סוגים 
תאמר  ולא   .  . שומרים(  של 
במשכן אלא אפילו בית המקדש 
זו  בתקופה  להם".  יפה  היה 
עניני  בלימוד  עוסקים  אנו  בה 
כחלק  השלישי,  המקדש  בית 
בימים  ההמונית  מהתעוררות 
לבניינו  ביותר  המסוגלים  אלו 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
גם  ולהדגיש  זאת  לזכור  חשוב 
לאומות העולם את תפקידם ואת חלקם בשמירה על בית 

המקדש, כחלק מתיקון העולם במלכות ש-ד-י.

לגלות את תפקידם
הממשלה  ראש  ממשרד  כי  לראות  שוב  שנוכחנו  לאחר 
לא תצמח הישועה, ואלו כמו אלו, נכנעים פעם אחר פעם 
לגחמותיהם של שונאינו, הרי שהפתרון עובר לידיו של כל 
אחד. שינוי תפיסתם של הגויים לא יקרה במשכן הכנסת 
וקריאה  הגויים  כל  על  אישית  השפעה  באמצעות  אלא 

המונית לשמירה על הוראות הבורא יתברך.

תשתנה  כך  מייחלים,  אנו  לו  הגדול  המהפך  יתחולל  כך 
ארץ  אדמות  לגזילת  והמסוכנת  השגוייה  תפיסתם  אי"ה 
הם  לשמו  האמיתי  תפקידם  את  יגלו  הם  גם  וכך  ישראל 
נבראו - לסייע לעם ישראל בקיום התורה והמצוות והכנת 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  פני  לקבלת  כולו  העולם 
בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש, ללא שום 

עיכוב, ומתוך שמחה וטוב לבב.

קמפיין בית המקדש
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  פי  על 
לערוך פרסום בלימוד בענייני בית הבחירה, 
יזם הרב פנחס ממן, מנהל בית חב"ד במערב 
ראשל"צ, קמפיין יחודי המותאם לשלוחים 
והפעילים המרעישים את איזור השליחות 
המקדש.  בענייני  ויזואלי  קמפיין  עם 
במסגרת הקמפיין יצאו לאור: חומר בענייני 
הסבר  עלוני  ענק,  פוסטרי  המקדש:  בית 
בית  על  יעודי  לאתר  לינקים  מרהיבים, 
המקדש ועוד. לפרטים: 050-7108-770.

לקראת מחזור ב' בקייטנות
המחזור  לפיתחת  נערכים  חב"ד  במוקדי 
והקייטנות.  הקיץ  מועדוני  במסגרת  הנוסף 
עם יציאתם של תלמידי הישיבות לתקופת 
בכל  הפעילות  מתעצמת  הזמנים  בין 
הערים ונרשמת תגבורת מיוחדת בהפעלת 
ארצית.  בפריסה  יהדודס  מועדוניות 
המעונינים ברישום ילדיהם מוזמנים להכנס 

www.yaadudes.com :לאתר

ממשיכים בסיומים
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  לאור 
במוקדי  הנערכות  המסכת  סיום  מעמדי 
חב"ד ימשיכו עד לחמישה עשר במנחם אב, 
על מנת להרבות בשמחה לכבודה של תורה. 
בסיומים  להשתתף  מוזמן  הרחב  הציבור 

אלו, וברוב עם הדרת מלך.

שמחים בספר התניא מתורגם לערבית
כחלק מפעילותו, נפגש בשעתו הרב בועז קלי 

יו"ר מטה שבע מצוות בני נח, עם ראשי הערבים

מהפך גדול
בידים של כל אחד

אילו אומות העולם היו יודעים מה המקדש טוב להם היו עומדים ומגינים עליו, כך קובעים חז"ל, וגם היום, 
תפקידנו הוא להשפיע על הגויים לשמור את שבע מצוות בני נח, כקריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
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רעיון שבועי מתורתו של משיח
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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:
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חזון".  "שבת  בשם  נקראת  באב  תשעה  שקודם  השבת 
שקוראים  ההפטרה  בגלל  שזה  הפשוטה  לסיבה  נוסף 
בסיום קריאת התורה – הנפתחת במילים "חזון ישעיהו 
בן אמוץ", ישנו הסבר נוסף אותו מסביר רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב, ומביא לכך משל:

משל לאבא שהיה לו בן, וביום מן הימים קנה לו אביו 
בגד יקר, אך מכיוון שהיה זה ילד קטן ושובב הוא הרס 
מהר מאוד את הבגד וקרע אותו. לאחר שהבגד נקרע 
קנה לו האב בגד נוסף, וגם אותו הספיק הילד להרוס 

תוך זמן קצר.

 – שוב  קנה  הוא  לעשות,  מה  שאין  ראה  האב  כאשר 
– את הבגד היקר, הניח אותו במקום  בפעם השלישית 
שמור, ומפעם לפעם היה קורא לבנו, מראה לו את הבגד 
עם  להתנהג  כיצד  ותדע  "לכשתגדל  לו  ואומר  היקר 

הבגד היקר, תקבל אותו".

מה בין בגד למקדש?
הוא  ברוך  הקדוש  המקדש.  לבית  כמובן  הוא  הנמשל 
הביא לעם ישראל את בית המקדש הראשון, אך בגלל 
גם  עצמו  על  חזר  הדבר  חרב.  הוא  טובים  לא  מעשים 
בבית המקדש השני. וכעת, הקדוש ברוך הוא כבר הכין 
את בית המקדש השלישי, "וזהו עניין שבת חזון – לשון 
מחזה – שמראים לכל אחד ואחד מישראל ]את[ המקדש 

דלעתיד מרחוק".

אבל בהשוואה שבין המשל לנמשל צריך להבין: כאשר 
אותו  הוא מנסה להרגיל  לבנו את הבגד,  האבא מראה 
להתנהג כראוי, שיהיה ראוי לקבל את הבגד; אבל בנוגע 
לבית המקדש, הרי בית המקדש בעצמו היה גורם לבני 

היו עולים  ישראל  בני  – כאשר  ישראל להתנהג כראוי 
בבית  שהתרחשו  הגלויים  הניסים  את  ורואים  לרגל, 

המקדש, הרי זה היה משפיע עליהם יראת שמים.

בנין מושלם
לאור כך נשאלת השאלה: אם אפילו בזמן שבית המקדש 
היה קיים, לא הצליחו בני ישראל להתנהג כראוי, למרות 
הנביאים  של  ההוכחות  וחרף  שהיה,  האלוקי  הגילוי 
שהיו אז, כיצד ישפיע על בני ישראל 'מחזה' בלבד של 
בית המקדש, ורק מפעם לפעם, להיות ראויים לקבל את 

בית המקדש השלישי?

וגם, מהו הפירוש במשל "שמראים . . המקדש דלעתיד 
כאשר  בפרט  מקרוב,  כלל  בדרך  היא  ראיה   – מרחוק" 

רוצים שהרואה יוכל לקלוט היטב את כל הפרטים.

וההסבר לכל זה הוא:

מהותו של בית המקדש השלישי מורכבת משתי חלקים: 
ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, דהיינו  מצד אחד הוא 
ידי הקדוש ברוך  יהיה משהו עליון שנעשה על  שהוא 
על  למטה  להיעשות  צריך  הוא  זה  עם  יחד  אך  הוא, 
ידי מלך המשיח, ואו אז יתחברו שתי המעלות יחד גם 
את  מבטיח  כזה  חיבור  רק  כי  מלמטה,  וגם  מלמעלה 

נצחיותו כאן למטה.

לראות למרחוק
יהודי,  לכל  שמראים  למחזה  בנוגע  גם  הוא  זה  מעין 
שהוא מורכב משתי עניינים אלו: מצד אחד זהו מחזה 
שמראים לכל יהודי – מלמעלה, ומצד שני זה "מרחוק", 
עצמו  מצד  היהודי  את  ומעורר  שפועל  מחזה  זה  כי 

להתעורר ולקלוט את המחזה.

מכיוון שמחזה זה מגיע מלמעלה, הוא נותן ליהודי את 
הכח לקלוט את הגילויים בפנימיות אל תוכו אפילו יותר 
ראו את  ישראל  בני  אז  כי  בבתי המקדש,  מכפי שהיה 
הניסים והגילויים האלוקיים מצד הכוחות שלהם לקלוט 
את זה, ואילו בשבת חזון, הגילוי הוא מצד הקדוש ברוך 
הוא, וממילא מדובר בגילוי נעלה יותר שיכול להשפיע 
על היהודי להיות ראוי לקבל את בית המקדש השלישי 

– תיכף ומייד ממש.

)על פי לקוטי שיחות פרשת דברים ה'תנש"א(

לראות את בית המקדש - ולקבל אותו

משיח נכנס כעת לבית הכנסת
באמונה  מאמין  שיהודי   - ובפשטות 
שלימה, שמשיח צדקנו, "מלך מבית דוד 
ובתור  כו'",  במצות  ועוסק  בתורה  הוגה 
"משיח ודאי" )על ידי זה ש"עשה והצליח 
ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל"( 
יבוא  הכנסת,  לבית  ממש  כעת  נכנס   -
הוא  לארצנו,  קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו 
מוליך את כולם בתוך כלל ישראל לארץ 
להר  הקודש,  עיר  לירושלים  הקודש, 
וכאמור  לבית המקדש השלישי,  הקודש, 
- תיכף ומיד ממש, ברגע זה ממש בשבת 

תשעה באב ה'תנש"א. 

)דבר מלכות דברים ה'תנש"א, סעיף ט(

 ראה נתתי לפניכם את הארץ, 
בואו ורשו את הארץ )דברים א, ח( 

אין מערער בדבר, ואינכם צריכים למלחמה. )רש"י(

כן תהיה לנו בקרוב ממש, שנזכה לקבל את ארץ ישראל 
בשלימותה באופן של "אין מערער בדבר ואינכם צריכים 

למלחמה" במהרה בימינו ממש.

ומה שכתוב ברמב"ם שמשיח יילחם את מלחמות ה' - יש 
היד החזקה, שהוא ספר הלכה,  א. בספר  לומר בשתיים: 
מובא מה שהוא ודאי, באיזה מצב שיהיה, אפילו אם לא 
בשביל  אינה  זו  מלחמה  של  עיקרה  ב.  ושלום.  חס  זכו 
ללא  בתורה  פנויים  שיהיו  כדי  אלא  ישראל,  ארץ  כיבוש 
נוגש ומבטל, וכן משמע מלשון הרמב"ם שמלחמת ה' של 

מלך המשיח היא כדי "לנצח כל האומות שסביביו". 

)ליקוטי שיחות חלק כד שיחה ב לפרשת דברים( 

 ציון במשפט תפדה 
ושביה בצדקה )הפטרת פרשת דברים(

שמשיח  הזמן  בא  כבר  שבוודאי  לדעת  צריכים  יהודים 
געגועים  עם  כולכם"  הכן  "עמדו  שיהיה  רק  צריך  יבוא, 

למשיח, ובוודאי שעל ידי זה יפעלו ויגלו ביאתו. 

וזה שלעת עתה עדיין לא בא - זוהי קושיא, שכל קושיא 
בעצמו  שמשיח  ובוודאי  הגלות,  והסתר  מהעלם  באה 

יתרצה; 

אבל אסור שזה יחליש יהודי ח"ו, אלא אדרבה - זה צריך 
וחיות,  - תוספת מרץ  נעלית בעבודה  יותר  לעורר עליה 
להוסיף ביתר שאת וביתר עז ב"משפט" )תורה( ו"צדקה", 
שמביאים הגאולה, "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה". 

)שיחת שבת פרשת דברים, תשעה באב )נדחה( תשמ"ח(

הקדוש ברוך הוא כבר הכין 
את בית המקדש השלישי, 

"וזהו עניין שבת חזון – לשון 
מחזה – שמראים לכל 

אחד ואחד מישראל ]את[ 
המקדש דלעתיד מרחוק"

זמני
השבת

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

20:07   19:26   19:18  19:25  19:10   הדלקת נרות 
21:12   20:27   20:30  20:29   20:26   יציאת השבת  

הפטרה: חזון ישעיהו - ושביה בצדקה )ישעיהו א, א - כז(  |  פרקי אבות: ג



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  ז'-י"ג מנחם אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אם היינו מיישביםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' ברכות. פרק ז-ט. 
פרק י-יא. הל' מילה.. פרק א.

פרק ב-ג. סדר תפילות.. ימלוך עלינו.
נוסח ברכת התפילה.. עושה שלום וכו'. 

נוסח ברהמ"ז.. נחלתי וגו'. הל' שבת. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

הל' מתנות עניים. פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

הל' תרומה.. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

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

לא מסיחים דעת 
מהמשיח

כתוב בגמרא שמלך המשיח בא ב"היסח הדעת". לכאורה, כיצד היסח 
הדעת מסתדר עם הציפיה למשיח בכל רגע ורגע?

ההסבר הוא, ש"היסח הדעת" אינו אי מחשבה אודות המשיח חלילה 
והגעה פתאומית שלו, אלא 'מעל הדעת'. בוודאי שצריך לחשוב על 
משיח כל רגע ולצפות ללא הרף, מה שהתכוונו חכמינו לומר, שכמה 
שנצליח לחשוב עליו ולחכות לו, כשהוא יבוא זה יהיה בצורה הרבה 
יותר נעלית ממה שחשבנו. כלומר "היסח הדעת" פירושו, נעלה מכל 

דמיון.

אורח חשוב מאוד
הצדיק רבי ישראל מרוז'ין היה ידוע באמונתו החזקה בביאת המשיח 

ובציפייתו החזקה לגאולה.

פעם אחת המתינו כל בני ביתו של הצדיק לאורח חשוב שהיה צריך 
להגיע – אחד מבני המשפחה שאותו לא ראו כבר זמן רב.

הוא  בא!  "הוא  הילדים:  אחד  קרא  באופק,  המרכבה  נראתה  כאשר 
בא!"

רבי ישראל, שהיה שקוע אותו זמן בשרעפיו, התנער בפתאומיות. הוא 
רץ אל הארון, הוציא את בגדי השבת שלו ולבשם בחפזה ומיהר אל 
קשה  אכזבה  הבעת   – האורח  מיהו  הצדיק  ראה  כאשר  הבית.  פתח 

עלתה על פניו.

כאשר שמע הצדיק את ההכרזה "הוא בא!'', הוא היה בטוח שהכוונה 
היא למשיח צדקנו, ולכן מיהר לקבל את פניו...

גם וגם
ישנם כאלו המתפלאים כיצד ניתן לשלב בין שתי ההפכים: מצד אחד 
לתבוע מהקב"ה ומצד שני לשמוח על מה שכבר יש. אך בוודאי שאין 
בעיה לעשות זאת, כי יש כאן שני ענינים ששניהם אמת. אנו מודים 
להשם על מה שכבר נתן לנו, ושמחים עם מה שיש. וביחד עם זה אנו 
מצפים, מבקשים, ודורשים את השלימות. ולכן אפשר להיות בשמחה 

על הגאולה שכבר כאן ולדרוש את שלימותה מיד ממש!

תכל'ס
למרות שאנו לומדים הרבה תורה ועושים הרבה מצוות, יש לנו כסף 
וחברים ואנו מצליחים בחיים ב"ה, זה עדיין לא אומר שהכל מושלם. 
יהודי שקשור לקב"ה מרגיש שכל עוד שמשיח לא הגיע בשלימות - 

עדיין הכל חסר.

נעורר את הציפיה על ידי שנתבונן ונחשוב על הגאולה. נתאר לעצמנו 
מה יהיה בגאולה ואת גילוי האלוקות הגדול שיהיה בגאולה. 

נחשוב על כך שזוהי המטרה שלשמה נברא העולם, ושזה קרוב כל כך 
אלינו. כאשר נחשוב על כל זאת, נקלוט שהגאולה היא כל כך טובה 

ונצרכת, ובמילא נצפה לגאולה יותר ויותר.

עלינו גם להדגיש את העובדה שאנו מצפים לגאולה. כשמתעניינים 
בשלומנו אפשר לספר שאנו מרגישים טוב ב"ה, אך מצפים לגאולה 

האמיתית והשלימה שתבוא בקרוב ממש.

זו גם אחת הסיבות לכך שחסידים נוהגים לכתוב "יחי אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" בכל מקום, ולומר זאת בכל הזדמנות. 

כי הציפייה למשיח "בוערת בעצמות".  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

מנצח את הסטטיסטיקה...

ועד שכבר רואים שינוי אחד לטובה: כעת כבר צועקים ככרוכיא שחבל 
שלא יישבו את השטחים קצת זמן לפני-כן, שאז לא היו את כל הצרות-
ולהתחרט  עצמם  את  לתרץ  צריכים  היו  לא  עכשיו,  שישנן  צרורות 

ולהזמין על עצמם לחץ וכו'.
)אור ליום ועש"ק פ' ואתחנן תשל"ח - בלתי מוגה(

"אדוני, צר לי להודיע לך שחיי העובר שלכם 
בסכנה ממשית", אמר הרופא בפנים חמורות.

ושמח  נמרץ  חב"ד  חסיד  פרץ,  אלעזר  ר' 
המנהל את ארגון 'מטה משיח' בעיר נתניה, 
היה במבוכה ובלבול גדול. תשע שנים חלפו 
הבכור.  ילדם  את  ורעייתו  הוא  חבקו  מאז 
לזכות  וציפייה  המתנה  של  שנים  תשע 
ותחינות  תפילות  הרבה  נוספים.  לילדים 
ילד  העתירו לבורא עולם שיאות לתת להם 
ובשעה  פרי  התפילות  נשאו  סוף  סוף  נוסף. 
השמחה  אולם  בשנית,  רעייתו  הרתה  טובה 
חודשים  מספר  לאחר  התחלפה  הגדולה 

בעננה כבדה של חשש ודאגה.

כאשר  להיריון  החמישי  בחודש  זה  היה 
רעייתו החלה לחוש שלא בטוב. הם הזדרזו 
שם  בנתניה,  לניאדו  הרפואה  לבית  יחד 
אבחנו הרופאים את הקביעה הקשה: ההריון 
בסכנה. לפי המצב הרפואי בו נמצאת האם, 
ולפי סטטיסטיקות ממקרים רפואיים דומים 
תצליח  לא  שהאם  מסתבר  בעבר,  שאירעו 
להחזיק את העובר ברחמה עוד יותר משבוע 
מידי,  מוקדם  יוולד  העובר  אכן  ואם  ימים. 
הם  בחיים  לשרוד  שיצליח  שהסיכויים  הרי 

כמעט אפסיים...

ר' אלעזר התיישב מיד לכתוב בקשת ברכה 
אל הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 
הופיעה  במענה  קודש.  האגרות  באמצעות 
לקיום  הנוגעות  ההלכות  את  ללמוד  הוראה 
מצוות ברית מילה. היה בזה מסר של תקווה 
ויזכו  בן,  ללידת  יזכו  הזוג  שבני  ואמונה, 
לחגוג את הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו. 

הרופאים  של  וכהערכתם  עברו  ימים  שבוע 
מצבה של האם הידרדר בצורה משמעותית. 
הצוות הרפואי הבין שהאם כבר לא תצליח 
לחדר  הוכנסה  והיא  ההיריון  את  להחזיק 
של  במוחם  הדהדו  האחד  מהצד  לידה. 
הרבי  של  ממכתבו  העידוד  דברי  הזוג  בני 
השני  הצד  מן  אך  המשיח,  מלך  שליט"א 
המציאות בשטח היא שהמצב הולך ומדרדר 

וחיי העובר בסכנה מיידית...

ר' אלעזר כתב בדחיפות בקשת ברכה נוספת 
לרבי שליט"א מלך המשיח. במענה באגרות 
קודש, כותב לו הרבי שליט"א מלך המשיח 
שהכל  שלימה  באמונה  להאמין  שעליו 
שגם  גמזו'  איש  מ'נחום  וללמוד  לטובה, 
בחיצוניות  נראים  שהיו  דברים  לו  כשאירעו 
זו  ש'גם  ולומר  להאמין  ידע  כשליליים, 
לטובה'. וכשמאמינים כך זוכים לראות בעיני 

בשר איך הכל מתהפך לטובה.

רואים  לא  הטבע  כשבדרך  גם  ברור:  המסר 
ולבטוח  להאמין  להמשיך   – תקווה  עוד 

בבורא עולם שהכל יהיה בסדר.

חזרה  לידה,  בחדר  ארוך  לילה  של  בסיומו 
כל  כנגד  במחלקה.  לאשפוז  פרץ  הגברת 

הסיכויים, ההיריון נמשך והלידה נדחתה! 

עוד זמן מה חלף ושוב מבחין הצוות הרפואי 
מעמד,  להחזיק  יכול  לא  כבר  שההיריון 
לחדר  פרץ  הגברת  את  מבהילים  הם  ושוב 
גדולה  בדאגה  שוב  פונה  אלעזר  ר'  לידה. 
לרבי שליט"א מלך המשיח, וזוכה לקבל את 
המענה המופלא: ברכה ללידה כשורה ובנקל, 
ושיהיה זרעא חייא וקיימא )- ילד חי וקיים(! 
בחדר  רבות  שעות  של  בסיומן  הפעם,  גם 
לידה, באופן ניסי נמנעה הלידה, ברוך השם.

כחודש לאחר תחילת האשפוז, נסע ר' אלעזר 
בבית  להתפלל  יורק,  לניו  מועטים  לימים 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של  מדרשו 
לחדר  אשתו  הובהלה  שם  כששהה  בדיוק 
לידה בפעם השלישית )!( מתחילת ההיריון, 
בפועל, כנגד כל הסיכויים, גם הפעם הלידה 

לא התקיימה!

שלושה וחצי חודשים מאז התאשפזה, ילדה 
בשעה טובה הגברת פרץ בן במזל טוב! לאחר 
הוא השתחרר מבית הרפואה כשהוא  שבוע 
בהשגחה  נחגגה  המילה  ברית  ובריא.  חי 
הולדתו  יום   – ניסן  י"א  ביום  בדיוק  פרטית 
של הרבי שליט"א מלך המשיח. ונקרא שמו 

בישראל – מנחם מענדל...  

ברית המילה של מנחם מענדל פרץ

המסר בתשובה 
שקיבל ר' אלעזר היה 

ברור: גם כשבדרך 
הטבע לא רואים עוד 

תקווה – להמשיך 
להאמין ולבטוח 

בבורא עולם שהכל 
יהיה בסדר



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

הגאולה כבר כאן. זו עובדה מוגמרת, ועלינו להכיר בה, 
כמעט  אין  כיום  בה.  ולחזות  העיניים  את  לפקוח  וגם 
של  אותותיה  את  בבירור  בו  לראות  ניתן  שלא  תחום 
הגאולה, החל מביטחון וכלכלה, ועד לרפואה ומדע. גם 
האירועים המתרחשים בעולם מצביעים כולם פה אחד 

– זהו דור הגאולה.

החינוך.  הוא  גאולתי  שינוי  חל  בהם  הנושאים  אחד 
לפיהם  הרמב"ם,  של  דבריו  את  הכל  הכירו  בעבר 
זאת  לעשות  יש  ומצוות  לתורה  ילדים  מחנכים  כאשר 
יגדלו אזי ישכילו  באמצעות פרסים וממתקים, וכאשר 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שמים.  לשם  זאת  לעשות 
אומר כי בימינו גם הדור הצעיר נושא בחובו את היכולת 
לפעול מלכתחילה ממניעים רוחניים אף ללא תמריצים 

פיזיים-חומריים.

ידע ואנרגיה
קביעה זו קיבלה ביטוי נרחב ובולט בשבועות האחרונים 
ב'ישיבה-קטנה' )ישיבה לצעירים( בצפת. כמו בישיבות 
הישיבה  כותלי  בין  פועלים  בצפת  גם  רבות,  חב"דיות 
הישיבה  בוגרי  אלו  'תלמידים-שלוחים',  של  קבוצה 
ההנהלה  לבקשת  שהגיעו  ב-770,  חב"ד  של  המרכזית 
בישיבה.  החסידית  לאווירה  ותנופה  חיזוק  לתת  כדי 
לתלמידים  וניסיונם  מרוחם  מעניקים  אלו  בחורים 
נושאי  לימוד  מבצעי  עבורם  מארגנים  וכן  הצעירים, 
פרסים מעבר לתכנית הלימודים הרשמית של הישיבה.

הנושא בו התמקדו השנה פעולות התלמידים השלוחים 
הוא ציון 30 שנה לאירועי שנת תנש"א-1991, התואמים 
להגדרת המדרש 'שנה שמלך המשיח נגלה בה'. המטרה 
המלאה  ההתגלות  את  לזרז  ובראשונה  בראש  היא 
ויחד  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  והמושלמת 
בנושא  רב  ידע  הצעירים  לתלמידים  להעניק  זאת  עם 

ואנרגיה  חיוניות   – פחות חשוב  ולא  והמשיח,  הגאולה 
בנושאים אלו במיוחד.

מבצע חדש
הלימודים  שנת  במהלך  שנצברו  הישגים  שורת  לאחר 
האחרונה, הוכרז על מבצע חדש, שמטרתו היא לקיים 
את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח המוטלת על כל 
אחד - לפרסם את בשורת ונבואת הגאולה אצל עצמו, 

ואצל כל אלו שאפשר להגיע אליהם.

נקבעו  לעצמו,  זאת  יפרסם  בישיבה  תלמיד  שכל  כדי 
בכתב  לסכם  למשל  יעודיים,  לימוד  ומכסות  כללים 
בעל  ללמוד  והמשיח,  הגאולה  בנושא  תורניות  סוגיות 
של  תורה'  'משנה  בספר  המשיח  מלך  הלכות  את  פה 
הרמב"ם, להשתתף בשיעורים מיוחדים בנושא הגאולה 
והמשיח, ועוד. בתמורה למילוי כל המשימות הללו צברו 
לא  הוא  המובטח  הפרס  כאשר  רב,  ניקוד  התלמידים 
פחות ולא יותר – האפשרות לפרסם את בשורת הגאולה 
לציבור הרחב! כמובן שבמהלך תכנון והשקת המבצע 
כתבו על כך התלמידים השלוחים לרבי שליט"א מלך 
המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' וזכו לקבל תשובות 
חיוביות ומעודדות, דבר שהמריץ גם הוא את תלמידי 

הישיבה להתמסר למילוי המטלות והיעדים שהוגדרו.

הפרס על גג התחנה
התלמידים  זוכים  לימוד  מבצע  כל  שבסיום  בעוד 
בפרסים כאלה ואחרים, כאן מההתחלה זה היה שונה. 
כפי שהובטח מראש, במקום שכל תלמיד יקבל תגמול 
אישי, ישמש סכום הכסף המיועד לכך לפרסום נבואת 
הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח. מארגני מבצע 
וגורמים  פרסומים  חברת  עם  בדברים  באו  הלימוד 
נוספים, והשקיעו את כל הסכום הגדול – 12,000 ש"ח 
המסר  את  הנושאים  חוצות  שלטי  והצבת  להדפסת   –

המדובר.

ואכן, בשבוע שעבר, בשעת הפסקת הצהריים, יצאו יחד 
כל תלמידי הישיבה לחזות בפרס שקיבלו על התמדתם 
ולימודם. הם התאספו יחד בכיכר הכניסה לעיר צפת, 
שם ראו את השלטים החדשים המתנוססים בזכותם על 
גג התחנה המרכזית, ומפרסמים לכל העוברים והשבים 
כי הרבי שליט"א הוא מלך המשיח. כעת ללא ספק, גם 
הרבה  מוכנים  העיר,  תושבי  כלל  וגם  הישיבה  תלמידי 

יותר מתמיד להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.  

מקבץ עצות להתברך בילדים
במענה על מכתבה מ-1.12 בו כותבת אודות משאלות לבבם 
וקיימים,  חיים  ילדים  בעוד  יתברך  השם  שיברכם  לטובה, 
נוסף על הבת שלהם שתליט"א, ומוסיפה אשר בעלה לא רצה 
לשאול דעת רופא מפני מה זה איזה שנים שלא נפקדו בבנים. 

והנה ידוע הנהגת התורה, אשר אף שהשם יתברך הוא בורא 
זה  בכל  לעשות,  ומפליא  בשר  כל  והרופא  ומנהיגו,  העולם 
חכמנו  ובלשון  הטבע,  בדרך  גם  מה  לעשות  האדם  צריך 
ולכן  לרפאות,  לרופא  רשות  נתנה  התורה  לברכה,  זיכרונם 
צריך לדבר עוד הפעם עם בעלה שיחיה אשר הוא וגם היא 

יבקרו על ידי רופא מומחה במקצוע ויעשו כהוראתו. 

תורה  בענייני  שניהם  להוסיף  צריכים  זה  עם  שביחד  ומובן 

ומצות, וביחוד בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, צניעות 
התורה  לנותן  ולהתפלל  לצדקה,  בנתינתם  וכן  בזה,  וכיוצא 

והמצווה שימלא משאלות לבבם האמורות לטובה. 

ומהנכון שיבדקו התפילין של בעלה ואת המזוזות בדירתם 
הטוב  מנהגן  על  תשמור  והיא  כדין,  כשרות  כולן  שיהיו 
הדלקת  קודם  לצדקה  להפריש  הכשרות  ישראל  בנות  של 
הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, למילוי משאלות לבבם 

האמורות. 

כנראה ממכתבה הנה היא בת כהן, ואם הבעל שלה אינו כהן, 
אזי נוסף על כל האמור לעיל, נכון שיהיה בעלה בקי בתוכן 
במסכתות  גם  להיות  ויכול  הש"ס,  ממסכתות  מסכת  איזה 

קטנות וכמו מסכת כלה וכיוצא בזה.

)אגרות קודש כרך יד עמוד שפג(

הצטיינת בלימודים? זכית לפרסם את המשיח

השלטים מוצבים מעל התחנה המרכזית

לאחר הישגים במהלך שנת 
הלימודים, הוכרז על מבצע 
חדש, שמטרתו היא לקיים 

את ההוראה לפרסם את 
בשורת ונבואת הגאולה אצל 
עצמו, ואצל כל אלו שאפשר 

להגיע אליהם


