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היא  הגאולה,  זמן  בתקופתינו,  הבולטות  התופעות  אחת 
מול  ומיתוסים  השערות  תחזיות,  ועימות  האמת  חשיפת 
המציאות. כחלק מההבנה כי יש מנהיג אחד ויחיד לעולם 

המהלכים,  את  קובע  הוא  ורק 
כיום,  להראות  הבורא  מאפשר 
ההבטחות  כיצד  יתירה,  בקלות 
נמוגות  השונות  והפרשנויות 

ומתמסמסות במבחן הזמן.

השמאל  ממשלת  חברי  כל 
הפריחו  שבעבר  הנוכחית 
כיום  נאלצים  שונות,  הבטחות 
שלהם,  מילותיהם  מול  להתגונן 
הפגינו  הטיפו,  להם  הדברים  כל 
משווע  בניגוד  עומדים  וצעקו 
לפני  אם  היום.  למעשיהם 
להצניע  האפשרות  היתה  שנים 
שכיום  הרי  אלו,  מעין  אירועים 
דקות  בתוך  הדיגיטלי,  בעידן 
ואותו  המדויק,  הציטוט  נשלף 

פוליטיקאי מוצא את עצמו מול האמת.

לשבת  'הוגה'  כל  יכל  בעבר  אם  הפרשנות.  בתחום  גם  כך 
הרי  והרחוק,  הקרוב  לעתיד  באשר  תיאוריות  ולהפריח 
מתפרסמים  ציטוטים  נשלפות,  ישנות  אמירות  שכיום, 
וסרטוני וידאו מופצים, ומבחן המציאות לא נותן ציון טוב 

לאף פרשן. אין מי שבאמת יכול לדעת מה יקרה בעתיד.

היחיד שצודק
בתוך כל הליך נפילת חומות השקר והתגלות האמת, שואל 

את עצמו האדם: למי עלי להאמין? במי אוכל לבטוח?

התגשמו  דבריו  שכל  בדורנו  אחד  נביא  יחידה.  כתובת  יש 
בדרך  סיכוי  כל  שאין  היה  כשנראה  גם   - לאחת  אחת 
הטבע. לעיני כל העולם, ולעיתים בסיקור תקשורתי נרחב, 
הרבי  של  דבריו  התממשו 
פעם  המשיח  מלך  שליט"א 
מראש  כשניבא  פעם.  אחר 
מלחמת  תפרוץ  לא  כי 

הימים,  במלחמת ששת  מזהיר  נצחון  שיהיה  נוספת,  עולם 
כיפור,  יום  מלחמת  של  הפתע  מהתקפת  מראש  כשהזהיר 
יפלו טילים כימיים במלחמת המפרץ,  כשידע לומר כי לא 
כשהזהיר מתוצאותיה ההרסניות 
שיחות  ניהול  מדיניות  של 
כשכיוון  הערבים,  עם  ה'שלום' 
בצורה מדוייקת את מדעני כיפת 
ברזל לפתירת התקלות, כשניבא 
ויוצא  חוסיין  סאדם  ימצא  היכן 

להורג ועוד ועוד.

את  מלפרט  היריעה  תקצר 
התגשמו  שכולם  נבואותיו,  כל 
ונגיש  קיים  המידע  לאחת,  אחד 
בספרים שיצאו ובמרחבי הרשת.

לקבל  זוכים  פרטיים  אנשים  גם 
ממנו נבואות והדרכות מדוייקות. 
רגעים  בתוך  מתחולל  זה  כך 
חלוקת  במהלך  לפונים  ספורים 
הדולרים לצדקה, או באמצעות ספרי 'אגרות קודש' שדרכם 
נהוג כיום לבקש את עצתו וברכתו. כל אלו, מאמתים אצל 
רבים מעם ישראל את המציאות הפשוטה: יש נביא בישראל!

הנה זה משיח בא
היא  הגאולה,  לפני  ישראל  לעם  שחזרה  נבואה  אותה 
עלינו  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  אצל  כיום  המתבטאת 
לפרסם זאת לכולם - כנאמר בשיחת הדבר מלכות בשבת זו 
לפני 30 שנה בדיוק: "ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם 
ומינה בעל-בחירה,  לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר 
שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד 
ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות 
בכל  זה,  דדור  האנשים  וכל  בני-ישראל  כל  לעבודת  בנוגע 
עניני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת היום יום הכללית, 
גם ב"בכל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(", 
עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף 
ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא"." ובזכות ההחלטה לפרסם 

זאת, בוודאי נראה זאת בעיני בשר, תיכף ומיד ממש.

בודקים את המזוזות

הרבי  לקריאת  הרבה  להתעוררות  בהתאם 
שליט"א מלך המשיח, לקיום המנהג לבדוק 
והמזוזות  התפילין  את  אלול  חודש  בימי 
)באם לא נבדקו ב-12 החודשים האחרונים(, 
בשמירה  זו  בדיקה  חשיבות  לאור  ובמיוחד 
והגנה על כל בני הבית, יצאו במועצות דתיות 
יזומים של בדיקה מרוכזת  רבות, במבצעים 
במחיר סמלי או בסבסוד מלא. פרטים בסניף 

המקומי.

עלון שבועי בספרדית

לאור  וההוצאה  ההתעררות  מגל  כחלק 
בארגנטינה  האחרונים  בשנים  המתפתחת 
גליון  לאור  יוצא  הגאולה,  בשורת  להפצת 
וגאולה   משיח  עניני  המביא  חדש  שבועי 
בעיר  'לעודד'  מרכז  ע''י  הספרדית,  בשפה 
בואנוס איירס שבארגנטינה בהנהלת שליח 
משה  הרב  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי 
בלומנפלד. על מנת להגביר את הפצת הגליון 
ניתן  בה  ואצפ  קבוצת  נפתחה  העולם,  לכל 

לקבל את הגליון מידי שבוע. 

הרמב"ם והגאולה השלימה

במסגרת אירועי סיומי הרמב"ם שנערכו על 
ידי מטה משיח בנתניה, הופק סרטון מרהיב 
בין הרמב"ם לפסק הדין הקובע  על הקשר 
לצפיה  המשיח.  מלך  הוא  שליט"א  שהרבי 

חפשו: הרמב"ם והגאולה השלימה. 

מפרסמים גם בונציה
מול עיני אלפי תיירים, חולפת סירת השלוחים 

בונציה ועליה מתנוסס דגל משיח

הנבואות שהתגשמו 
והנבואה העיקרית

מול אין ספור תחזיות שלא התגשמו, מול דברי אישי ציבור הנאלצים לשנות את דעתם לפי נתונים משתנים, 
עומד הרבי שליט"א מלך המשיח, ומנבא לכל אנשי דורנו נבואות מדוייקות שמתגשמות אחת לאחת
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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:

 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

אחת ההוכחות מן התורה לביאת המשיח נמצאת בפרשת 
השבוע שלנו:

כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל להבדיל 
שלושה ערי מקלט בארץ ישראל )ערים מיוחדות אליהם 
בורח מי שרצח בשגגה )חס ושלום( כדי להינצל מנקמתם 
ה'  ירחיב  "ואם  של קרובי משפחת הנרצח( הוא מוסיף: 
אלוקיך את גבולך . . ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר 
לך ולאבותיך . . ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש 
האלה" - הכוונה היא לתקופת המשיח שאז בני ישראל 

יקבלו את כל ארץ ישראל בשלימותה.

גאולה מוכחת
פוסק  החזקה",  "היד  שבספרו  משיח  בהלכות  הרמב"ם, 
הוא  הרי  המשיח  בביאת  מאמין  שאינו  שמי  להלכה 
– לא רק בספרי הנביאים, ששם הגאולה והמשיח  כופר 
ובמשה  בתורה   – גם  אלא  פעמים,  אינספור  מופיעים 
מן  הוכחות  כמה  ומביא  מונה הרמב"ם  כך  ולשם  רבינו, 

התורה )מחמישה חומשי תורה(:

ההוכחה הראשונה היא מפרשת ניצבים, שם נאמר: "ושב 
אמנם,   .".  . וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  אלוקיך  ה' 
פסוק זה מדבר רק על נושא הגאולה בכללותו, אבל לא 
ממקום  הוכחה  הרמב"ם  הביא  ולכן  המשיח,  מלך  על 
באריכות  ניבא  נבואתו של בלעם ששם  הוא  נוסף, הלא 

אודות מלך המשיח שיבוא לגאול את ישראל.

אלא  אלו,  הוכחות  בשני  מסתפק  לא  הרמב"ם  בהמשך, 
שלנו,  השבוע  מפרשת  ההוכחה   – נוספת  הוכחה  מביא 
הגאולה  בזמן  להוסיף  המצווה  אודות  שופטים,  פרשת 
בערי  "אף  כותב:  הוא  וכך  נוספים,  מקלט  ערי  שלושה 

 .  . גבולך  את  אלוקיך  ה'  ירחיב  אם  אומר  הוא  מקלט 
הוא  ברוך  הקדוש  ציווה  ולא  זה,  דבר  היה  לא  ומעולם 

לתוהו )לסתם(...".

ערי מקלט - למה?
הרמב"ם  אותנו  מלמד  הוספה  איזה  השאלה:  ונשאלת 
הוכחות  שתי  הביא  כבר  הוא  הלא  השלישית?  בהוכחה 
– אחת על הגאולה, ואחת נוספת על מלך המשיח, ואם 

כן לשם מה הוא מוסיף כשהוא מביא את ההוכחה מערי 
מקלט?

אותנו  מלמד  מקלט  ערי  מצוות  על  זו  שבהוכחה  אלא 
מספיק  אין  אותו  לדעת  שכדי  עיקרי,  חידוש  הרמב"ם 

בשתי ההוכחות הקודמות, וכפי שיוסבר להלן:

כל התורה וכל מה שנכתב בה הוא נצחי לעולם ועד. אבל 
יכול  בתורה  שנכתב  מה  שבהם  מקרים  ישנם  זאת,  עם 
להשתנות ולרדת לעולם המעשה בצורה קצת שונה, או 
בתורה  כתוב  לדוגמא:  הרוחניים.  בעולמות  רק  להישאר 
"עד יעבור עמך ה', עד יעבור עם זו קנית" והפירוש של 
פסוק זה הוא שגם בכניסתם של בני ישראל לארץ בפעם 
השניה, לאחר שישובו מגלות בבל, יהיו להם ניסים כמו 
קריעת ים סוף, אלא שבסופו של דבר נס זה לא התרחש 
בגלל החטאים שהיו אז, ולכן זה נותר רק במימד הרוחני.

נצחיות של מצווה
לעולם  קיימות  הם  הרי  המצוות,  לגבי  זאת,  לעומת 
ולעולמי עולמים, וכל מי שמוסיף או גורע אפילו מצווה 

אחת הרי הוא כופר.

מערי  ההוכחה  בהבאת  הרמב"ם  הוסיף  מה  מובן  כעת 
מקלט, כי מהוכחה זו מובן שההבטחה בתורה על ביאת 
המשיח היא חלק ממצווה בתורה, מצוות ערי מקלט, ולכן 

היא נצחית ומוכרחת להתקיים בעולם הזה הגשמי.

ואת זה למדים דווקא מערי מקלט, הרומזות על הקליטה 
שבו  המשיח,  ימות  של  למצב  בהתאם  מהרע,  וההצלה 
בני ישראל נקיים לגמרי מכל העניינים הבלתי רצויים, כי 

שיהיה בגלוי תיכף ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות לפרשת שופטים ה'תשמ"ט(

הוכחה ניצחת ונצחית לביאת הגאולה

שמחה בלי הגבלות

פיו  שחוק  שימלא  לאדם  ש"אסור  ומה 
בעולם הזה" - במה דברים אמורים, כאשר 
משיח  גילוי  קודם  רגע  אודות  המדובר 
שנשיא  מכיוון  הרי  בענייננו,  אבל  צדקנו; 
דורנו היה המשיח של דורנו, והוא נתגלה 
בכל התוקף - הרי לא רק שניתנה רשות, 
אלא יתירה מזה, שיש חיוב להתנהג באופן 

ש"ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה". 

ועל פי זה מובנת גם הסיבה לכך שנשיא 
שיעמדו  בדורו  מחסידים  תבע  דורנו 
בלי  גדולה  ושמחה  שמחה,  של  בתנועה 

הגבלות.

)שיחת יום ג' פרשת כי תצא יו"ד אלול תנש"א(

 שופטים ושוטרים תתן לך 
בכל שעריך   )שופטים טז, יח(

החילוק בין שופטים ושוטרים הוא – בלשון רש"י: "שופטים 
הרודים את העם   – ושוטרים  הדין,  דיינים הפוסקים את   –
אחר מצוותם שמכים וכופתים במקל וברצועה עד שיקבל 
עניינם  שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט".  דין  את  עליו 

לכפות ולהכריח את אנשי העם שיקבלו את הדין ומשפט.

"ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  בייעוד  מדוע  מובן  זה  פי  על 
מתבטלים  לבוא  שלעתיד  כיון   – "שוטרים"  ולא  שופטיך" 
בשוטרים  צורך  יהיה  ולא  הרע,  והיצר  הרע  מציאות 
שיכריחו את אנשי העם להישמע להוראות השופטים, כיון 
רק  יצטרכו  ההוראות.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
הוראות  את  ויורו  תורה  וילמדו  דינים  שיפסקו  "שופטים", 

התורה והמצוות לבני ישראל.

)דבר מלכות שבת פרשת שופטים תנש"א(

כי האדם עץ השדה   )שופטים כ, יט(

מהותו של אילן היא שהוא עושה פירות, שמהם גדלים אחר 
כך אילנות נוספים, עושי פירות. 

הכנסת,  בבית  סביבתו,  על  להשפיע  יהודי  כל  צריך  כך 
בישיבה, ובכלל - על כל היהודים אתם הוא נפגש, הוא צריך 

להשפיע עליהם שיתוספו יהודים נוספים. 

הברכה הניתנת לו היא שנטיעותיו יהיו כמותו, כפנימיותו, 
שזה הברכה הטובה ביותר לאילן, כפי שרבותינו ז"ל אומרים: 

"אילן, אילן, במה אברכך? - שיהיו נטיעותיך כמותך". 

וכש"נטיעותיך כמותך" הרי כפי שהגמרא מסיימת במסכת 
"ענפיכם  שכשיהיה  קצים,  כמה  שנמנים  לאחר  סנהדרין, 
תתנו ופריכם תשאו" – "אין לך קץ מגולה מזה". זה הסימן 

הטוב ביותר שהמשיח בא. 

)ליקוטי שיחות חלק א שיחה לטו בשבט(

הרמב"ם, בהלכות משיח 
שבספרו "היד החזקה", 

פוסק להלכה שמי שאינו 
מאמין בביאת המשיח הרי 
הוא כופר – לא רק בספרי 

הנביאים, אלא גם – בתורה 
ובמשה רבינו

זמני
השבת

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

19:38 19:06   18:57  19:05  18:49   הדלקת נרות 

20:39 20:04   20:06  20:05   20:03   יציאת השבת  

הפטרה: אנכי אנכי - אלוקי ישראל )ישעיהו נא, יב - נב, יב(   |  פרקי אבות: ו



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  ה' - י"א אלולמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא להוריד את הפיקוח על הערביםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' קדוש החדש. פרק ג-ה. 
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.

פרק יח-יט. הל' תעניות.. בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד.

הל' מעשר. פרק י
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.

הל' מעשר שני.. פרק א.
פרק ב.

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

גאולה לגויים
תיקון או נקמה

בקשר לעתידם של הגויים בגאולה אנו מוצאים מקורות סותרים. מצד 
יבואו  והם  העמים  כל  של  ליבם  יתהפך  הגאולה  שבזמן  נאמר  אחד 

ויעבדו את השם ביחד.

את  יעניש  השם  כיצד  המתארות  נבואות  וכמה  כמה  ישנן  שני,  מצד 
ישראל  לבני  שעוללו  מה  כל  על  כנקמה  בהם,  ויהרוג  העולם  אומות 

במשך זמן הגלות.

בגויים  ינקום  שהשם  שהכוונה   - לצריו"  ישיב  "נקם  שנאמר  וכמו 
שהציקו ליהודים. וכן ישנו תיאור כיצד השם מגיע מארץ אדום ובגדיו 

אדומים מדם הגויים שהציקו ליהודים.

ויעבדו את  ימותו, או שיחיו  - האם הם  יקרה עם הגויים  כן, מה  אם 
השם?

תלוי מי
את התשובה לשאלה זו, נוכל ללמוד מדברי אליהו הנביא. אחד מחכמי 
הנביא,  אליהו  קרובות את  לעיתים  לפגוש  רגיל  היה  ענן,  רב  הגמרא, 

ואליהו היה מספר לו דברים ומלמד אותו דברי תורה.

ענן את הסיפור הבא: פעם אחת  לרב  הנביא  אליהו  סיפר  בין השאר 
הלכתי בדרך ממקום למקום ופגשתי יהודי זקן. שאל אותי היהודי הזקן: 

"האם יהיו גויים בזמנו של משיח בן דוד?".

עניתי לו: כל הגויים וכל הממלכות שעינו את בני ישראל והציקו להם - 
יראו את שמחתם של בני ישראל בגאולה, ויצטערו ויכעסו, ולאחר מכן 

ימותו ויקברו ושוב לא ישובו לחיים לעולם.

לעומת זאת הגויים שלא הציקו ליהודים בזמן הגלות - גם הם יראו את 
שמחת הגאולה של בני ישראל, אולם הם יישארו בחיים ויזכו גם להיות 
בשדותיהם  ויטפלו  היהודים  אצל  יעבדו  הם   - ישראל  לבני  קרובים 

וכרמיהם.

לישראל  ויחסם  בהתנהגותם  תלוי  בגאולה,  הגויים  שגורל  מובן  מכך 
בזמן הגלות.

לא מפריעים
אותם גויים שיישארו בחיים, לא יזיקו ולא יפריעו לבני ישראל לעבוד 
את השם. וכיוון שאנו קרובים כל כך לגאולה השלימה, כבר היום רואים 

שהגויים אינם מפריעים לקיום המצוות.

נאמר בנביא: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ". לפי אחת השיטות, 
פסוק זה מרמז על אומות העולם )המשולים לחיות טרף( שהיו רגילים 
הרי   - )הכבשה(  ישראל  בני  את  ולטרוף  לרדוף  לנסות  הגלות  בזמן 
ואף  ישראל,  בני  עם  ובשלווה  בשלום  הגויים  יחיו  הגאולה  שבזמן 

יצטרפו אליהם לאמונה בהשם.

יתרה מזו: הגויים יכירו אז את מעלתם הגדולה של בני ישראל, ויבינו 
שמגיע ליהודים את כל השכר הגדול של ימות המשיח. וכמו שנאמר 
עלינו  גבר  כי  האומים,  כל  שבחוהו  גויים  כל  ה'  את  "הללו  בתהלים: 
חסדו" - כלומר שהגויים יהללו וישבחו את השם על החסדים שיעשה 

השם עם בני ישראל בגאולה. 

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר רבות להתעסק בעניין שבע מצוות 
בני נח, וכל אחד יכול לראות בעצמו כמה פשוט להתעסק עם העניין.  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

ברכה קודם הסכנה

העתיקה,  בירושלים  חמורה  הכי  השגחה  כשהיתה  שנים,  כמה  לפני  אם 
מצאו שם נשק וארגונים וכו' . . על-אחת-כמה-וכמה שכאשר יורידו מהם 
את ההשגחה החמורה ויתנו להם שם בעלות - לא יוכלו להשגיח שלא יהיו 

להם שום כלי-נשק לא תהי' אפשרות להשגיח על המחבלים.
)מוצאי ש"פ ראה, אדר"ח אלול תשל"ח - בלתי מוגה(

גדושים  אוטובוסים   6 בצהריים.  חמישי  יום 
בבחורי ישיבת הקיץ 'חיילי בית דוד' שבצפת 
עלו לירושלים להכנסת 'ספר התורה השביעי 
המערבי.  בכותל  שהתקיים  ישראל'  ילדי  של 
אחד האוטובוסים לא נצמד לכל השיירה ונסע 
 .Waze באופן עצמאי, על פי תוכנת הניווט

מראש ווידאו האחראים שהמסלול כולו עובר 
באותו  בפועל  אולם  בטוחות,  בדרכים  רק 
כדי  תוך  הניווט  מסלול  השתנה  אוטובוס, 
נסיעה בירושלים ולפתע גילו הבחורים שהם 
נמצאים בלב אחת השכונות הערביות במזרח 

ירושלים. מכאן העניינים החלו להסתבך...

הרחוב היה צר מאוד ולא היתה בו אפשרות 
מעבר לשני כלי רכב בו זמנית, למרות שהיה 
לפנות  לנהג  הורתה  הניווט  תוכנת  סטרי.  דו 
אלא  אחר,  רחוב  לעבר  ותלולה  חדה  בפניה 
נוסף  רכב  הנגדי  מהכיוון  הגיע  אז  שבדיוק 
לחזור  גם  הצליח  לא  הצד  המעבר  שבשל 

לאחוריו.

מהרכב שנתקע יצא ערבי מקומי והחל לדבר 
בערבית עם נהג האוטובוס שהיה דרוזי. אחרי 
דין ודברים, עלה הערבי על האוטובוס והודיע 
בקול גדול ובעברית: "אתם לא יכולים לצאת 
בסיבוב  לעבור  יכול  לא  האוטובוס  מכאן! 
היא  לצאת  שלכם  היחידה  הדרך  הזה.  הצר 
רק להמשיך ישר אל עומק השכונה ובהמשך 

לפנות ימינה. 

ישר",  להתקדם  עבורכם  מסוכן  בהחלט  "זה 
דרך  לכם  אין  "אבל  הערבי,  הנהג  המשיך 
והווילונות, שלא  אחרת. תסגרו את החלונות 
ותמשיכו  יהודים,  של  אוטובוס  שזה  יבחינו 

ישר"...

הלחץ הלך וגבר. מאחור שורת רכבים ערביים 
יותר עצבניים  נהיים  מצפצפים שמרגע לרגע 
לפחד  נכנס  הדרוזי  הנהג  גם  וכעוסים. 
ולפאניקה. "למה הכנסתם אותי לכאן?!", הוא 
נצא  איך  יודע  לא  "אני  הבחורים,  על  צעק 

מכאן עכשיו"...

בדיונים  החלו  האוטובוס  שעל  המדריכים 
האפשרויות  כל  מהמצב.  להחלצות  מהירים 
השכונה  עומק  אל  להתקדם  מסוכנות...  היו 
הערבית יכול להיות צעד מסוכן מאוד, בפרט 
כשאינם יודעים את מרחקם מהכותל. בנוסף, 
"ברוך  גדול  בלט שלט  על האוטובוס מאחור 
הרבי  של  תמונתו  עם  המשיח"  מלך  הבא 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, כך שהיה 
ואולי  יהודים.  של  באוטובוס  שמדובר  ברור 
היא  הערבי  השטח  לעומק  להיכנס  העצה 

בכלל מלכודת...?

מהאוטובוס  לרדת  היה  נוסף שהועלה,  רעיון 

גדולה,  כקבוצה  היהודי  לאזור  רגלית  ולחזור 

כך שהאוטובוס יוכל להמשיך קדימה ולחזור 
אליהם בהמשך.

פתאום  המדריכים  קלטו  מתייעצים,  עודם 
תוככי  אל  קדימה  מתגלגל  שהאוטובוס 
השכונה, הנהג הכריע על דעת עצמו. "לסגור 

את הווילונות!" הורו לבחורים.

כרבע  ארכה  הערבית  השכונה  בלב  הנסיעה 
הבחורים  כנצח.  נדמתה  שנייה  כל  אך  שעה, 
יעבור  שהכל  התפללו  תהילים,  פרקי  מלמלו 
הגיעו  הם  כשב"ה  לרווחה  ונשמו  בשלום 

בשלום לכותל המערבי.

בהמשך הערב כשחזרו לצפת, גילה הת' מענדי 
תגלית  הקיץ,  ישיבת  ממנהלי  אחד  גורביץ, 
הפעילות,  יום  בסיום  ערב  מידי  מפתיעה: 
מלך  שליט"א  לרבי  דיווח  לכתוב  מענדי  נהג 
המשיח מהתרחשויות אותו יום ולבקש ברכה 
שקיבל  במענה  כי  הבחין  כעת  המחר.  על 
אמש באגרות קודש, הופיעה ברכה שהנסיעה 
לחיים  חפצם  למחוז  ויגיעו  כשורה  תעבור 
משמעותה  התחוורה  כעת  ולשלום.  ולשמחה 

של הברכה המיוחדת...

הרבי שליט"א מלך המשיח באהבתו העצומה 
עוד  וברכה  רחמים  עלינו  מעורר  יהודי,  לכל 

לפני שאנו נזקקים לישועה!  

תלמידי הישיבת קיץ בהכנסת ספר התורה

עודם מתייעצים, 
קלטו המדריכים 

פתאום שהאוטובוס 
מתגלגל קדימה 

אל תוככי השכונה, 
הנהג הכריע על 

דעת עצמו. "לסגור 
את הווילונות!" הורו 

לבחורים

צילום שמוליק רייניץ



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

השיחות  לאחת  שנה   30 בדיוק  מציינת  הזו  השבת 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  ביותר  המפורסמות 
משבת פרשת שופטים תנש"א )1991(. בשיחה זו נמצא 
הסבר תורני מקיף לעובדה שהרבי שליט"א מלך המשיח 
והיא  ההלכה,  כללי  כל  לפי  נביא  של  להגדרה  עונה 
אנשי  לכל  "לפרסם  משמעית:  חד  בהוראה  מסתיימת 
הדור" על הנביא, ועל הנבואה העיקרית "הנה זה משיח 

בא".

במידה רבה, המילים הללו אחראיות על הפרסום שאינו 
של  הגאולה  נבואת  אודות  עשורים,  שלושה  כבר  פוסק 
הרבי שליט"א מלך המשיח. כל מדיה אפשרית מנוצלת 
למען הפרסום הזה, החל מתשדירי רדיו וטלוויזיה, עובר 
ועלוני  בכרטיסים  וכלה  חוצות,  ושלטי  קמפיינים  דרך 
הסברה למכביר. מטבע הדברים, היוזמות הנרחבות יותר 
אולם  ניסיון,  בעלי  חסידיים  עסקנים  ידי  על  מנוהלות 
חידוש מיוחד נרשם לאחרונה כאשר קמפיין שכזה יצא 
ביוזמת בחורים צעירים, תלמידים מישיבת חב"ד  לדרך 

'תומכי תמימים' בראשון לציון.

מרעיון לביצוע
לפני  שעלה  אוטובוסים  גבי  על  שילוט  בקמפיין  מדובר 
כשבוע, תחת הכותרת 'ברכת המשיח', המניע את הציבור 
לפנות אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות 
קודש' ולקבל את ברכתו הקדושה ואת עצתו לגבי מגוון 
זיווג.  מציאת  או  רפואה,  פרנסה,  כגון  בחיים  תחומים 
האינטרנט  לאתר  אליו  הנחשפים  את  מפנה  השילוט 
מוקד  של  הטלפון  למספר  או   www.igrot.com
בית חב"ד בקניון   – 'חב"ד סנטר'  הברכות אותו מפעיל 

הזהב בראשון לציון.

"הכל החל כאשר במסגרת היציאה ל'מבצע תפילין' מידי 
על  כספי  תגמול  קיבלתי  בו  במקום  שובצתי  שישי,  יום 

הפעילות", מספר שניאור וועג, אחד מתלמידי הישיבה. 

הקמפיין יצא לדרך
"לאחר כמה שבועות כאשר ראיתי שמצטבר אצלי סכום 
נאה של כמה מאות שקלים, חשבתי כיצד אני יכול לעזור 
עם  בשיחות  הזה.  הסכום  עם  הגאולה  בשורת  בהפצת 
חברים עלה הרעיון של פרסום על גבי אוטובוסים, דבר 
איך  ברצינות  לחשוב  התחלתי  בעיניי.  חן  מצא  שמאוד 

לקדם זאת".

בהמלצת כמה חברים וועג יצר קשר עם הרב אילן חיון, 
רבות  פעמים  ארגנו  זוהר  בר  ירון  הרב  עם  יחד  אשר 
קמפיינים של שילוט על גבי אוטובוסים. הרב חיון פנה 
בקמפיינים  עבד  איתם  בתנועה'  מדיה  'כנען  לחברת 
לפרסום  בלעדי  בזיכיון  מחזיקה  החברה  הקודמים. 
קמפיין  על  וסוכם  הארץ,  ברחבי  אוטובוסים  אלפי  על 
ההיכרות  לאור  שבועות.  שלושה  במשך  שיתפרסם 

המוקדמת גם הצעת המחיר היתה מצוינת.

לאחר מחשבה רבה נבחר הסלוגן לפרסום, מתוך מטרה 
להעביר מסר לציבור שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא 
נביא, וגם לקיים את הוראתו לפרסם את הדברים. בדרך 
לדחיית  שהביאו  כאלה  צפויים,  בלתי  עיכובים  גם  צצו 
הפרטים  כל  נסגרו  לבסוף  אך  זמן,  במשך  הפרסום 
מהרעיון   – מהר  התגלגל  והעסק  הפרסום,  חברת  מול 
גבי  לגרפיקה, מהגרפיקה לדפוס, מהדפוס להדבקה על 
המרכז.  ערי  ורחובות  כבישי  לכל  ומשם  האוטובוסים, 
מעז יצא מתוק, ותוך כדי התהליך היקף הקמפיין הכפיל 

ושילש את עצמו, הרבה מעבר למה שתוכנן בתחילה.

מוכנים יותר מתמיד
האוטובוסים מסתובבים בחוצות הערים, קוראים לציבור 
ה'אגורת  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  לכתוב 
בואה  את  במיוחד  מאיץ  זה  שקמפיין  ספק  אין  קודש'. 
של הגאולה, הן לאור העובדה שהוא גורם לפרסום נרחב 
אודות בשורת הגאולה והגואל, ובמיוחד כאשר מתברר כי 
בחורים  הכל  בסך  עומדים  שכזה  גדול  פרויקט  מאחורי 
צעירים. כך וגם כך, הציבור כעת מוכן לקבלת פני הרבי 

שליט"א מלך המשיח יותר מתמיד.

ניתן לפנות למספר  וסיוע במימון הקמפיין  להשתתפות 
053-5327702, או בהעברה לחשבון הבנק: בנק הפועלים 

סניף 728 מספר חשבון 59691 על שם שניאור וועג.  

מקבץ עצות להריון קל ותקין
אשתו  מצב  דבר  על  כן  גם  כותב  שבו  מכתבו  על  במענה 
שייתן  זה,  למקצוע  מומחה  רופא  דעת  ישאל  הנה  שתחיה, 
לזוגתו תחיה הוראות איך שתתנהג בימי עיבורה, והוא מצדו 
א( יבדוק המזוזות בביתם שיהיו כשרות, ב( יראה שזוגתו תחיה 
תיתן צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס קודם הדלקת נרות בכל 

ערב שבת קודש וערב יום טוב,

ג( כשתתעבר לא תפרסם הדבר עד שתיכנס לחודש החמישי 
להריונה, ד( כשתתעבר, הנה בקריאת שמע של המיטה יאמר 
קודם ברכת המפיל הפרק תהלים למנצח יענך, ובעת אמירתו 
או קודם לאמירתו יחשוב שיהי רצון מלפני השם יתברך כאילו 
בשעה  אשתו  כשתתעבר  ה(  לזה,  השייכות  הכוונות  כל  כיוון 
טובה ומוצלחת יודיע לכאן, למען למסור את זה על הציון של 

כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר.

השייכים  העניינים  בכל  ההנהגות  בנחיצות  להאריך  ולמותר 
יזכהו  יתברך  והשם  בפוסקים,  כמבואר  המשפחה  לטהרת 

לבשר טובות.

)אגרות קודש כרך ה עמוד רכ(

שכתבתי  מה  העבר:  קודש  שבת  מערב  מכתבו  על  במענה 
בנוגע לזוגתו תחיה, הנה הלשון בזה היה "שלא תפרסם", ומזה 
עצמו מובן שבמקום שצריך להודיע מפני איזה טעם שיהיה 
וכן בנוגע להורים וקרובים, אין זה בכלל הנ"ל. ובנוגע לשאלתו 
אודות הנהגה מיוחדת, כמדומה שכבר כתבתי לו מכבר, שלא 
וכן  שמעתי בזה, אלא שבכלל צריך לבדוק המזוזות בדירתם 

לתת בבוקר כל יום מימות החול איזה פרוטות לצדקה. 

)אגרות קודש כרך ז עמוד שג(

ביוזמת התלמידים: קמפיין משיח על גבי האוטובוסים

אחד משלטי הקמפיין על גבי האוטובוסים

מדובר בקמפיין על גבי 
אוטובוסים שעלה תחת 
הכותרת 'ברכת המשיח', 

המניע את הציבור לפנות אל 
הרבי שליט"א מלך המשיח 
באמצעות ה'אגרות קודש' 
ולקבל את ברכתו הקדושה


