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הפטרת השבת 'עניה סוערה', מביאה עוד חלק בסדרת שבע 
השנה.  לראש  באב  תשעה  בין  הנקראות  הנחמה  הפטרות 
שבע שבתות בהן עם ישראל קורא מידי שבת מתוך דברי 

העתיד  על  שהתנבאו  הנביאים 
ומיד ממש, בגאולה  לבוא, תיכף 

האמיתית והשלימה.

אחד מהפסוקים שנקרא השבוע, 
ירושלים  מראה  את  מתאר 
ְדכֹד שמשותיך  כַּ בקרוב: "ושמתי 
ושעריך לאבני אקדח" )ישעיה נד, 
יב(. כאשר דנו בגמרא על פירושו 
היתה  כי  אמרו  זה,  פסוק  של 
אבנים  של  סוג  מאיזה  מחלוקת 
שני  ירושלים?  חומות  תיעשנה 
או   - ומיכאל  גבריאל  המלאכים 
יהודה וחזקיה בני ר' חייא, לדעה 
אחרת - אחד מהם אמר: מהאבן 
היקרה הקרויה שוהם, ואחד מהם 
הקרויה  היקרה  מהאבן  אמר: 

 - וכדין"  כדין  "להוי  הוא:  ברוך  הקדוש  להם  אמר  ישפה. 
ְדכֹד"  שיהא כמו זה וכמו זה גם יחד, וזאת משמעות המלה "כַּ

)"כדין וכדין"(.

גם וגם
מיד לאחר מכן, ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הפסוק 
"ושעריך לאבני אקדח", ומספרת כי רבי יוחנן דרש ואמר כך: 
עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 
בגודל שלשים על שלשים אמה )225 מ"ר(, וקודח בהן חור 
של עשר על עשרים אמה, ומעמידן בשערי ירושלים. אחד 
מהתלמידים לא הבין כיצד יכול להיות הדבר, והרי כעת אין 
אנו מוצאים אבן יקרה אפילו כגודל ביצת התור ואיך ימצאו 

אבני ענק שכאלו לעתיד לבוא?

תלמיד  ואותו  ימים  חלפו 
ואז  בים,  בספינה  הפליג 
המראה  לעיניו  נגלה 
השרת  מלאכי  של  המפעים 

יושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות בגודל שלשים על 
שלשים אמה וחקוק בהן פתחים עשר בגובה עשרים אמה. 
אמר התלמיד למלאכים: אלה למי? אמרו לו: שעתיד הקדוש 
בשערי  להעמידן  הוא  ברוך 
מובא  כולו  )הסיפור  ירושלים... 
במקורו במסכת בבא בתרא בדף 
עה עמוד א' והובא כאן בתרגום 

חופשי ובעיבוד קל(.

בחובם  נושאים  הסיפורים  שני 
אחד.  לכל  הנוגעות  מסקנות 
ראשית, סודה של הגאולה טמון 
ב"כדכד", הדרך בה הקב"ה פותר 
כוחה  בגילוי  היא  המחלוקת  את 
בין  המאחדת  כזו  הגאולה,  של 
וגם.  גם  שאפשר  ומגלה  הדעות 
כעת  כבר  גאולה  לחיות  הדרך 
אף היא טמונה באיחוד שכזה בין 
להתנהג  האדם,  של  כוחותיו  כל 
באופן המשלב את כל כשרונותיו 
פועלת  זה  עם  ויחד  הנשמה  של  עוצמתה  את  ומגלה 

באמצעות הגוף בשינוי עמוק התואם להגבלות העולם.

רואים את הברכה
בסיפור השני, מוצאים אנו שתלמידו של רבי יוחנן לא האמין 
עד שראה אבנים עצומות אלו בעיניו. אמנם בהמשך מספרת 
שם הגמרא שעל כך הוא נענש, אך היום, זוכים אנו לראות 
ואת  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  ברכת  את  בשר  בעיני 

התגשמות כל יעודי הגאולה.

בניגוד לעבר בה הגאולה נתפסה כדבר שמיימי, חזיון בלב 
ים עם מלאכי השרת, הרי שכיום מודיע הרבי שליט"א מלך 
המשיח: "להכריז ולפרסם בכל מקום – בדברים היוצאים מן 
הלב – שהקב"ה אומר )ע"י עבדיו הנביאים( לכל אחד ואחת 
שהיום  ועד  ברכה",  היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה  מישראל 
ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה". 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בהתגלותו של  כתיבה 

הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

הוראות לחודש אלול

להזכיר  הזמן  זה  אלול,  לחודש  הכניסה  עם 
זה: בדיקת  את ההוראות המיוחדות לחודש 
ב-12  נבדקו  לא  )באם  ומזוזות  תפילין 
לבדיקה  למסור  ניתן  האחרונים(.  החודשים 
בכל מוקדי חב"ד. אמירת פרק כ"ז בתהילים 
בכל תפילת שחרית ומנחה, אמירת שלשה 
פרקי תהילים ליום לפי הסדר שקבע הבעל-

שם-טוב )פירוט מלא לפי ימים מופיע בסוף 
תקיעת  שמיעת  יצחק(.  יוסף  אהל  תהלים 
הרבי  הוראת  וקיום  חול  יום  מידי  שופר 
רבים  יהודים  לזכות  המשיח  מלך  שליט"א 

בשמיעת שופר בימים אלו.

הלוח של ימות המשיח

משיח  בית  ע"י  המופק  הלוח  לאור  יצא 
מוסדות  ע"י  להפצה  המיועד  לציון  בראשון 
מציג  הלוח  מסובסד.  במחיר  חב"ד,  ומוקדי 
מלך  שליט"א  הרבי  של  תמונותיו  לצד 
המשיח בכל עמוד, ציטוטים נבחרים בהתאם 
לחודשי השנה. להזמנות:  058-746-2770

לימוד משניות בכל מקום

לחזור  הריי"צ  הרבי  של  הוראתו  ידועה 
להשפעה  תניא(  )וגם  משניות  מקום  בכל 
זאת  לבצע  קל  כעת  האויר.  וטהרת  רוחנית 
באפליקציית המשניות כפי שבוארו ע"י הרב 
פנחס קהתי, בעברית ואנגלית, עם תוספות 

חשובות. להורדה חפשו: משניות קהתי.

מאות ביום לימוד גאולה ומשיח
בשבוע שעבר התקיים יום העיון 'ישיבה ליום 

אחד' ללימוד עניני גאולה ומשיח

כדכד. לשלב כדי 
ליצור גאולה

שני סיפורים בגמרא, חושפים מעט מיופיה של ירושלים בגאולה האמיתית והשלימה. עלינו לפעול בדרך 
של 'כדכד', אך יותר מכך ובעיקר, לפרסם שהקב"ה אומר ע"י נביאו: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה"
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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

מופיע בספרים הקדושים כי בראשי התיבות של המילה 
לתת  יש  שעליהם  החשובים  הנושאים  נרמזים  'אלול' 
ובקבלת  החולפת  השנה  על  הנפש  בחשבון  הדגש  את 

ההחלטות הטובות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.

חמשת הנושאים המרכזיים המופיעים בתורה עם ראשי 
גמילות  )תפילה(,  עבודה  תורה,  הם:  'אלול',  התיבות 
רמוז  התפילה  עניין  )לדוגמא:  וגאולה  תשובה  חסדים, 

בפסוק "אני לדודי ודודי לי"(.

להבין  פשוט  די  חסדים,  וגמילות  תפילה  לתורה,  בנוגע 
כיצד הם באים לידי ביטוי בפועל, כי אלו שלושה יסודות 
שמקיפים את כל חיי היהודי, ולכן חשבון הנפש של חודש 
אלול צריך להתמקד בהם. גם בנוגע לתשובה מובן מה 

הקשר לחודש אלול, שהרי זהו חודש התשובה. 

אבל בנוגע לנושא החמישי – גאולה – צריך להבין מהי 
העבודה, וכיצד זה קשור לחודש אלול?

תשובה? גם לצדיקים
שהעבודה  ולומר  להקדים  צריך  זאת,  להבין  מנת  על 
צדיק  אפילו  ויהודי,  יהודי  לכל  שייכת  אלול  חודש  של 
שמעולם לא חטא. ומכיוון שכך מוכרחים לומר שעבודת 
אחר,  משהו  היא  אלא  חטאים,  על  )רק(  אינה  התשובה 

נעלה יותר:

הנשמה  ה'.  אל  לחזור  לשוב,   - מלשון  היא  'תשובה' 
שיא   – הכבוד  כסא  מתחת  ירדה  בקרבנו  הנמצאת 
ויצרים,  בתאוות  ומלא  גשמי  עולם  תוך  אל  הקדושה, 
והעבודה היא לעורר בה את הרצון והכמיהה לשוב אל 

מקורה, אל ה'.

זוהי עבודת התשובה של כל יהודי בחודש אלול: לעורר 
בקרבו את התשוקה להיות קשור בקשר חזק עם הקדוש 
ברוך הוא, ולאחר תשובה כזו, הרי שגם התורה והמצוות 
נעשים  מקיים,  שיהודי  חסדים(  וגמילות  תפילה  )תורה, 

בצורה הרבה יותר טובה ומוארת.

מתוך אחריות אישית
התשובה שהיהודי עושה נותנת לו את הכח לבחור בצד 
נשמתו  ירדה  שבשבילה  הכוונה  את  ולמלאות  הנכון 
)רק( מצד  ולא  מצד עצמו,  – לקיים את המצוות  לעולם 

הוא  ברוך  שהקדוש  מה  כל  את  למלאות  הציות  חובת 
מצווה, כי היחס שלו אל המצוות נהיה כאל דבר ששייך 
אליו באופן אישי, וממילא הוא עושה את הכל בחשק חזק 
יותר, ומשתדל לקיים את המצוות בהידור ובאופן היפה 

ביותר.

בחודש  הנדרשת  ה'תשובה'  עבודת  מהי  מובן  כאן  עד 
כי  המושלם,  האידיאלי  המצב  זה  אין  עדיין  אבל  אלול, 
בכל זאת, עצם העובדה שיש ליהודי אפשרות לבחור בין 
הטוב והרע, מראה שיש לו איזהו קשר וקרבה גם לצד 

ההפוך. 

ולכן יש צורך גם ב'גאולה' בעבודה של חודש אלול:

כשיהודי יתאחד עם הבורא
בזמן הגאולה נאמר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זאת אומרת שיהודי יהיה כל כך מאוחד עם הקדוש ברוך 
מקום  שום  אצלו  אין  וממילא  ממש,  אחד  כדבר  הוא, 

למשהו אחר מלבד קיום רצונו של ה'.

האמיתית  בגאולה  בשלימות  דרגה שתתגלה  אמנם  זוהי 
לעורר  יהודי  כל  של  בכוחו  כעת,  כבר  אבל  והשלימה, 
אצל עצמו את עניין הגאולה, כך שלא יהיה בעולמו כלום 
זולת הקדוש ברוך הוא – אין עוד מלבדו – כי עצם הנשמה 
של יהודי היא "חלק אלוקה ממעל ממש", וכאשר תופסים 
בחלק מהעצם, הרי תופסים בכולו, זאת אומרת שהיהודי 
הוא כבר כעת – בפנימיותו – דבר אחד ממש עם הקדוש 
ברוך הוא, כפי שזה מתגלה בשלימות תיכף ומיד בגאולה 

האמיתית והשלימה.

)על פי שיחת שבת פרשת ראה ה'תשמ"ט(

העולם עובר לטוב - הגאולה של אלול

צריך לראות שהנה משיח בא

בשנה זו עצמה – עומדים כבר בראש חודש 
אלול, חודש החשבון של כל השנה, אשר, 
"עד מתי"!...  הסך הכל של החשבון הוא: 
היתכן שבסיומם של י"א חדשים של שנת 
לא  עדיין  צדקנו  משיח  אראנו",  "נפלאות 
בא?!... ובסגנון של פרשת השבוע – "ראה 
אנכי נותן לפניכם היום ברכה", כל ענייני 
ברכות, ולכל לראש הברכה העיקרית של 
הגאולה האמיתית והשלימה – שלא מספיק 
)המלך  זה  ש"הנה  )ומבינים(  ששומעים 
לראותו בעיני  המשיח( בא", אלא צריכים 
אלא  עתיד,  בלשון  "אראנו"  רק  ולא  בשר, 

"ראה", בלשון הווה, ובלשון ציווי!

)דבר מלכות פרשת ראה ה'תנש"א(

למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים 
כל ימי חייך   )ראה טז, ג(

לימות  להביא  חייך  ימי  "כל   – המשנה  אומרת  כך  על 
ובכל  חייך,  ימי  בכל  העבודה,  עניני  כל  כלומר:  המשיח". 
יום עצמו - בכל פרטי ושעות היום, צריכים להיות חדורים 
עומד  "לרבות", שהאדם  רק  לא  לימות המשיח".  ב"להביא 
ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא ייטול חלק בזה וייהנה מזה, 
אלא "להביא" - הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות 
המשיח" לשון רבים, לא רק ההתחלה של יום אחד, אלא של 
המשיח  כאשר  רק  לא  המשיח,  ימות   – רבים(  )לשון  ימות 
הוא "בחזקת משיח", אלא כל ימות המשיח - גם השלימות 

של "משיח ודאי".

)דבר מלכות שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב(

שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את 
פני ה' אלוקיך   )ראה טז, טז(

)כמו  בשנה  פעמים  שלש  רק  לא  לרגל  יעלו  לבוא  לעתיד 
כל  יראה  בשנה  פעמים  "שלש  פרשתנו:  בסיום  שכתוב 
בשבתו",  שבת  ומידי  בחדשו  חודש  "מידי  אלא  זכורך"(, 
ויתירה מזה: "הרי שחל ראש חודש להיות בשבת . . באים 
שני פעמים, אחד של שבת ואחד של ראש חודש, והעבים 
והם  לירושלים  אותם  ומביאים  בהשכמה  אותם  טוענים 
מתפללים שם בבוקר, והם טוענים אותם לבתיהם, מי אלה 
כעב תעופינה, הרי של בוקר, וכיונים אל ארובותיהם הרי של 

מנחה" )ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג(.

)דבר מלכות שבת פרשת ראה תנש"א הערה 108(

'תשובה' היא מלשון - 
לשוב, לחזור אל ה'. הנשמה 

ירדה אל תוך עולם גשמי, 
והעבודה היא לעורר בה את 

הרצון והכמיהה לשוב אל 
מקורה, אל ה'

זמני
השבת

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

19:47   19:13   19:04  19:11  18:56   הדלקת נרות  

20:49   20:11   20:13  20:12   20:10   יציאת השבת  

הפטרה: עניה סוערה - פארך )ישעיהו נד, א - נה, ה( ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון של מחר חודש  |  פרקי 
אבות: ה. מברכים החודש אלול - המולד: יום ראשון, שעה 10, 43 דק', 10 חל'. ראש חודש בימים ראשון ושני



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  כ"ח מנחם אב - ד' אלולמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

"כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך"פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' חמץ ומצה. פרק ב-דטו
פרק ה-ז.

פרק ח. ההגדה. הל' שופר וסוכה.. פרק א-ב.
פרק ג-ה. 
פרק ו-ח.

הל' שקלים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד. הל' קדוש החדש.. פרק א-ב.

הל' מעשר. פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

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

"צריכים לפרסם לכל 
אנשי הדור..."

העבודה  ע"ד  ומקום  מקום  בכל  ולעורר  לפרסם  יש  לפועל:  ובנוגע 
המיוחדת דחודש אלול המרומזת בחמשת הראשי-תיבות דתורה תפלה 
לר"ת  בנוגע  מיוחדת  ובהדגשה  ס"ה(,  )כנ"ל  וגאולה  תשובה  גמ"ח 
החמישי, ענין הגאולה, כפי שחודרת בכל עניני העבודה, עי"ז שחדורים 
ונעשים ברוחה של הגאולה )כולל ובמיוחד ע"י לימוד התורה בעניני 
הגאולה וביהמ"ק(, מתוך צפי' וודאות גמורה שתיכף ומיד ממש רואים 

בעיני בשר ש"הנה זה )המלך המשיח( בא".

 – הלב  מן  היוצאים  בדברים   – מקום  בכל  ולפרסם  להכריז  ובפשטות: 
"ראה  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הנביאים(  עבדיו  )ע"י  אומר  שהקב"ה 
אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת 

הגאולה האמיתית והשלימה.

ע"י אלה  גם  והפרסום דכהנ"ל צ"ל  ולהדגיש שההכרזה  ]ויש להוסיף 
שטוענים שעדיין לא נקלט ענין זה )בשלימות( בהבנה והשגה והכרה 
שלהם, דכיון שגם אצלם ישנו ענין האמונה בשלימות, יכולים )ובמילא 
)שבודאי  ביתו  מבני  החל  לאחרים,  הדברים  לפרסם  הם  צריכים( 
אינם צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח הדבר בשכלו(, וכל אלה 
שנמצאים בסביבתו, כל אחד ואחת מישראל, ובודאי שע"י ההשתדלות 
המכריז  אצל  גם  כולל  פעולתם,  ויפעלו  הדברים  יתקבלו  המתאימה 

והמפרסם, שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'[.

)דבר מלכות ש"פ ראה ה'תנש"א(

יש נביא בישראל
ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה 
מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בעל-בחירה,  ומינה  בחר 
ויתן  הוראות  שיורה  הדור,  ונביא  ו"יועציך"  ה"שופטיך"  שיהי'  הדור, 
עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה 
דרכיך  ב"בכל  גם  הכללית,  יום  היום  והנהגת  לחיי  ובנוגע  ומצוות, 

)דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(", 

עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש 
"הנה זה )משיח( בא".

)דבר מלכות ש"פ שופטים ה'תנש"א(

תקופת תשלום השכר
הוא  "המעשה   – בפועל  למעשה  בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 

העיקר":

דמעשינו  וחותם  בסיום  שעומדים  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  א. 
ועבודתינו )"כי תצא למלחמה על אויבך"(, ובהתחלת התקופה דתשלום 
וירשתה  גו'  הארץ  אל  תבוא  )"כי  צדיקים"  של  שכרן  "מתן  השכר, 
וישבת בה"(, ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים 
וביהמ"ק,  וגאולה  משיח  בעניני  התורה  מלימוד  החל  המשיח,  לימות 
גם  כולל  לבב,  וטוב  שמחה  והתיישבות,  מנוחה  מתוך   – ועיקר  ועוד 
ע"י עריכת התוועדויות של שמחה, ובמיוחד בשייכות לשמחת נישואין 
סעודת  לערוך  ישראל"  "מנהג  חיזוק  גם  )כולל  המשתה  ימי  ושבעת 
עניים(, מעין ודוגמא והכנה לקיום היעוד "אז )לעתיד לבוא( ימלא שחוק 
פינו", אשר, בדורנו זה, שנשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ששמו השני 
בגימטריא  )"אז"  השמיני  נשיא  הוא  והשמחה,  הצחוק  ע"ש  "יצחק", 
שמונה( להבעש"ט, נעשה הענין ד"ימלא שחוק פינו" )לא בלשון עתיד, 

"אז", אלא( בלשון הוה.

)דבר מלכות ש"פ כי תצא ה'תנש"א(  

   משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכותאגרות מלך

המלך בשדה

גו' לגבולותי'", כפי שכתוב בסוף  "זאת הארץ  ותהיה שלימות הארץ של 
ספר במדבר, ובהתחלת ספר דברים )על-כל-פנים בקיצור(, עד )כפי שהוא 
ממשיך בפרשיות הבאות( "כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך", שאז יתווספו 

"קיני קניזי וקדמוני", בביאת משיח צדקנו.
)כ' מנחם-אב תשל"ז - בלתי מוגה(

יוצאים אנשי  משל למלך, שקודם בואו לעיר 
ואז  בשדה.  פניו  ומקבלים  לקראתו,  העיר 
רשאים ויכולים כל מי שרוצה לצאת להקביל 
פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, 

ומראה פנים שוחקות לכולם!

זלמן  שניאור  רבי  של  המפורסם  משלו  זהו 
מליאדי, בעל התניא, אודות מהותו של חודש 
אלול – חודש שבו הקב"ה מתגלה אלינו, עם 
ישראל, בשלוש עשרה מידות הרחמים, ומקבל 
מלך  אל  אליו,  להתקרב  שרוצה  מי  כל  את 

מלכי המלכים, בפנים מאירות ושוחקות!

ר' מוטי ומושקא ריבק מכפר חב"ד, זכו לראות 
בגילוי כיצד הקב"ה מאיר פנים בחודש אלול. 

יום  מנחם-אב,  ל'  קודש,  שבת  ביום  זה  היה 
מרת  תשע"ו.  אלול,  חודש  ראש  של  ראשון 
'לניאדו'  הרפואה  לבית  הגיעה  ריבק  מושקא 
אלא  טובה.  בשעה  לידה  לקראת  בנתניה 
לקראת  המיילדת  ידי  על  שנעשתה  שבדיקה 
רוחבי.  נמצא במצב  העובר  כי  גילתה  הלידה 
רופא שהוזעק לחדר, בחן את הנתונים והגיע 
מיד למסקנה חד משמעית: במצב כזה הלידה 
לעשות  מוכרחים  להתקיים.  יכולה  לא  פשוט 

ניתוח להוצאת התינוק!

בכל  מניתוח.  מאוד  חששה  שהאם  אלא 
מאודה התפללה שתהיה לידה טבעית ורגילה. 
להושיע  שיוכל  מי  זה  שברגע  ידעה  היא 
שליט"א  הרבי  זהו  נס  עבורה  ולחולל  אותה 
מליובאוויטש מלך המשיח. במחשבתה פנתה 
אל הרבי שליט"א מלך המשיח וביקשה ברכה.

התמלאה  קודש,  האגרות  ספר  את  כשפתחה 
הרבי  התשובה.  למראה  ובטחון  תקווה 
שנמצאים  שם  כתב  המשיח  מלך  שליט"א 
כעת בחודש אלול, בו המלך בשדה ומקבל את 
כולם בספר פנים יפות, וממילא זהו זמן בו כל 
יהודי יכול לבקש מהמלך – הקב"ה – את כל 

מה שהוא חפץ!

שתהיה  מבקשת  אני  החליטה:  ריבק  גברת 
לידה רגילה! היא אמרה לצוות הרפואי שעל 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  תשובתו  פי 
היא  בשדה',  'המלך  של  בזמן  שנמצאים 

מבקשת מהלך לידה טבעית. הצוות גיחך...

הניסים  החלו  והלאה  מכאן  בפועל,  אבל 
אחרי  ספורות  דקות  זה.  אחר  בזה  להתגלגל 
שקיבלה את תשובתו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, הגיעה המיילדת לבדיקה נוספת. מה 
רבה הייתה ההפתעה כאשר גילו שהעובר זז 

ממקומו ועבר למצב רגליים! 

בדיוק באותם רגעים היתה גם החלפת משמרת 
לראות  שהגיע  החדש  הרופא  הרפואי.  בצוות 
לא  היולדת השתכנע שהמצב  של  את מצבה 

הניתוח  על  לוותר  הורה  והוא  מסוכן  כך  כל 
ולהמשיך ליילד בלידה טבעית ורגילה...

העובר  נולד  מכן,  לאחר  ספורות  דקות 
היה  הרפואי  הצוות  כל  קדימה.  כשהרגליים 
נסער. המיילדת אמרה ש-26 שנים היא עוסקת 

בלידות ומעולם היא לא ראתה לידה כזו...

התשובה  על  להם  סיפרה  ריבק  גברת 
קודם  דקות  מספר  לקבל  שזכתה  המדהימה 
לכן מהרבי שליט"א מלך המשיח אודות התוכן 

המופלא של 'המלך בשדה'.

חודשים  כשלושה  הסיפור.  תם  לא  בזה  אך 
לאחר מכן, הגיע זוג חב"די נוסף ללידה באותו 
בית רפואה. גם אצלם התגלה שהעובר במצב 
היה  משמרת  באותה  שנכח  הרופא  רגליים. 
אותו רופא שנוכח בלידה הפלאית של איצ'ה 
ריבק. מכיוון שזכר את הלידה ההיא שהייתה 
מקרה  אמנם  שזה  בטוח  היה  כך,  כל  'חלקה' 
נדיר אבל אפשרי ולכן התעקש שתהיה לידה 
טבעית. אולם האב חשש וכתב לרבי שליט"א 
מלך המשיח. בתשובה שקיבל באגרות קודש 

הופיעה תשובה ברורה להיכנס לניתוח...

הצליחה  הקודמת  שהלידה  שחשב  הרופא 
שכעת  עיניו  במו  לראות  דרש  טבעי,  באופן 
במכתב  כותב  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

שצריך לעשות ניתוח...  

איצ'ה ריבק. הילד שנולד בנס

נמצאים כעת בחודש 
אלול, בו המלך 

בשדה ומקבל את 
כולם בספר פנים 
יפות, וממילא זהו 

זמן בו כל יהודי יכול 
לבקש מהמלך – 

הקב"ה – את כל מה 
שהוא חפץ!



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

אחת המצוות בתורה, שהיא גם אחד מ'עשרת המבצעים', 
אמיתי  ערכי  חינוך  לילדים.  יהודי  חינוך  הקניית  היא 
המבוסס על התורה והמצוות הוא אחד הדברים החשובים 
העם  להמשכיות  הערובה  שזוהי  מכיוון  ביהדות,  ביותר 
היהודי. הרבי שליט"א מלך המשיח אף מתווה את הדרך 
רק  שכאשר  כזה,  באופן  להיות  צריך  החינוך  כי  ואומר 

יביטו על הילדים מיד יראו 'משיח'.

בחודשי הקיץ, ימים בהם תלמידי מוסדות החינוך יוצאים 
לחופש ארוך ממסגרת הלימודים, מורגשת ביותר נחיצות 
החינוך לילדים. מסגרת חינוכית-לימודית הכרחית בימים 
אלו לא רק כדי ליצור לילדים סדר יום כלשהו, או להעניק 
להם תוכן כלשהו בימי החופש הארוכים. הרבי שליט"א 
מלך המשיח אומר שדווקא בכוחה של המסגרת הבלתי 
פורמלית, שאינה מזוהה אצל הילד בתור מערכת החינוך 
על  להשפיע  בכוחה  וכדומה,  הספר  בית  של  הקבועה 

הילד באופן עמוק ומשמעותי במיוחד.

למעלה מ-100 סניפים
מועדוניות  רשת  הוקמה  החשוב,  הצורך  על  לענות  כדי 
הרשת  וערכים'.  כיף  חוגי   – 'יהדודס  חב"ד  של  הקיץ 
מופעלת על ידי תלמידים מישיבות חב"ד בצפת וראשון 
כמה  כבר  השם'.  'צבאות  הנוער  תנועת  תחת  לציון, 
חודשים לפני חופשת הקיץ נערך צוות יהדודס להפעלת 
נושאי  נבחרים  הפעילות.  תכנית  והפקת  המועדוניות 
מרכזיות,  ומצוות  יסוד  למושגי  ביהדות הקשורים  בסיס 
בצורה  הנושא  הכרת  הכוללת  תכנית  נרקמת  וסביבן 
מהנה וחווייתית, בשילוב פעילות, יצירה וסיפור. רשימת 
הנושאים אותם מכירים הילדים במהלך המפגשים מגוונת 
– שמירה  המזוזה  בית המקדש,  וחסד,  ומעשירה: צדקה 
והגנה, ספר תורה, ארץ ישראל, שבת, כשרות המאכלים, 

גאולה, ברכות, ראש בני ישראל. 

והפעילים  לשלוחים  התוכנית  את  מציעה  יהדודס  רשת 
בבתי חב"ד ברחבי הארץ, עם אפשרות להזמנת מדריכים 
את  יום  מידי  ויעבירו  המקומי  הסניף  את  שיפעילו 
הפעילות. המדריכים גם הוכשרו לעורר ולנווט דיון בין 
הילדים על מעשים טובים, כאשר על כל קיום של מעשה 
טוב עליו הם ידווחו, יקבלו הילדים עלים מיוחדים עבור 
עציץ ייעודי הנקרא 'עץ המעשים הטובים'. בין החניכים 
המדווחים על מספר רב של מעשים טובים אף מתקיימת 
הגרלת פרסים. התוצאה – חינוך יהודי ערכי מתוך חוויה 
אמיתית לאלפי ילדים בכל הארץ. בשנה זו פעלו למעלה 

וביישובים,  בשכונות  בערים,  הפרוסים  סניפים  ממאה 
מהצפון ועד הדרום.

אודי בא לבקר
וכך  ולהתחדש,  להתקדם  צריך  תמיד  תחום,  בכל  כמו 
השיקו  האחרונות  בשנים  הקיץ.  במועדוניות  נוהגים  גם 
יהדודס.  רשת  של  הילדים  כוכב   – אודי  של  דמותו  את 
אודי מבקר את הילדים במהלך החוגים בסניפים השונים 
ומגלה להם את הכוח המיוחד שלו להיות שמח וחברותי 
מתוך  והנאה  בחשק  ומצוות  תורה  ולקיים  מצב,  בכל 
שמחה אמיתית לקראת בוא הגואל – הרבי שליט"א מלך 

המשיח.

השנה גם התחדשו ביהדודס עם אתר בו יכולים הילדים 
בגלריית  לצפות  הפעילות,  על  פרטים  לקבל  והוריהם 
הרשת,  הנהלת  עם  קשר  וליצור  מתעדכנת  תמונות 
מעשרות  אחד  לכל  מקוון  באופן  להירשם   – והעיקר 

הסניפים הפזורים בכל רחבי הארץ.

מוכנים לקבל פני משיח
משמעותית  צמיחה  על  להצביע  יודעים  יהדודס  ברשת 
הנרשמים,  ובמספר  הסניפים  בכמות  השנה  שנראתה 
מלך  שליט"א  מהרבי  שקיבלו  והדרכות  ברכות  בזכות 
מציינים  כן  כמו  קודש'.  ה'אגרות  באמצעות  המשיח 
מההורים  המתקבלות  החמות  התגובות  את  בסיפוק 
בזכות  והמושקעת.  האיכותית  התכנית  על  והילדים 
פעילות יהדודס קיבלו אלפי ילדים חינוך יהודי למסורת 
בשילוב  ומהנה,  מאתגרת  פעילות  באמצעות  וערכים 
יצירות מושקעות שהקנו להם ידע עשיר ומרתק. לאחר 
שבועיים של פעילות, אלפי החניכים בוודאי מוכנים יותר 
פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה  לקבל את 

האמיתית והשלמה.  

אין לבוא אל המלך בלבוש שק...
שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - הנה כבקשתו 
אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק  של  הקדוש  הציון  על  אותו  אזכיר 
לאריכות ימים ושנים טובות, וכדאי היה שילמד שער הביטחון 

בספר חובת הלבבות, ויתבונן בעניינים המבוארים בו. 

וכשיתבונן אפילו לשעה קלה אשר כל אחד ואחת מבני ישראל 
מאמין באמונה פשוטה אשר לית אתר פנוי מיניה, וידוע פסק 
מה  פי  ועל  במקומו,  וחדוה  עוז  הכתוב  פי  על  ז"ל  רבותינו 
אפשר  אי  הרי  שק,  בלבוש  המלך  בשער  לבוא  שאין  שכתוב 
עצבות  ידי  על  במקומו,  וחדוה  שעוז  זה  של  שמחתו  לבלבל 
של מי שהוא, ושל מי שיהיה, אפילו אם נדמה לו לפי שעה 

שיש יסוד לזה, ואין צריך להתעמק בזה, כי אפילו התבוננות 
קלה מספקת. 

עוד זאת, שהרי ידוע פסק הרמב"ם והובא בשולחן ערוך אורח 
בכל  להיות  צריכה  יתברך  השם  שעבודת  רמ"א,  סימן  חיים 
דרכיך, וידוע גם כן הפסק שעבודת השם יתברך צריכה להיות 
אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  תחת  שכתוב  וכמו  בשמחה, 
בשמחה, וגודל העניין של שמחה של מצוה, וכיון שבכל דרכיך 
להיות  שצריך  מובן  מצוה,  של  ענין  של  אפשריות  בזה  יש 
השמחה במעונו, וכמבואר ברמב"ם סוף הלכות לולב, והועתק 
במכתב כ"ק מורי וחמי אדמו"ר בהקדמתו לספר קונטרס עץ 
ומעצמו,  ממחשבתו  דעתו  ויסיח  העבודה,  ולקונטרס  חיים 
ויעסוק בעניינים של אהבת ישראל ואהבת השם, והשם יתברך 

ייתן לו אריכות ימים ושנים טובות. 

)אגרות קודש כרך יא עמוד קט(

חינוך למסורת וערכים בזמן הנצרך ביותר

בובת אודי עם ילדי אחד הסניפים

בין החניכים המדווחים 
על מספר רב של מעשים 

טובים אף מתקיימת הגרלת 
פרסים. התוצאה – חינוך 

יהודי ערכי מתוך חוויה 
אמיתית לאלפי ילדים בכל 

הארץ


