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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חסידי  ניגון  תורה,  דברי  כמה  כיבוד,  מעט  לחיים,  בקבוק 
היסוד של  התוועדות. אחד מאבני  לנו  יש  והנה  שניים  או 
החסידות הם רגעי התוועדות בהם כל אחד משתתף מידי 

ועוצמתה  חשיבותה  על  פעם. 
ניתן  ההתוועדות  של  הרוחנית 
ללמוד מדבריו של אדמו"ר הזקן: 
יכולה  חסידית  שהתוועדות  "מה 
אין  מיכאל  המלאך  אף  לפעול, 
של  בכוחה  לפעול".  ביכולתו 
מתאחדים  בה   - זו  רעים  ישיבת 
כולם מתוך אהבה האחד לשני - 
בדומה  ונצורות,  גדולות  לפעול 
מתנהגים  בניו  את  הרואה  לאב 
בינהם באחווה אמיתית בישיבתם 
בקשותיהם  הוא  ממלא  ואז  יחד, 
הדין  שורת  פי  על  שלא  אפילו 

ודרכי הטבע.

התוועדות שכזו?  עושים  איך  אז 
כפי שפורט בתחילה,  לא הרבה, 

אבל חשוב ביותר לנצל את הרגעים המרוממים כדי לברך 
ולהתברך ובעיקר כדי לקבל החלטות טובות.

שמחה אישית
חג הגאולה שיחגג השבוע, הוא ההזדמנות לכל אחד ואחת 
נערכים אירועים  ליטול חלק בהתוועדות שכזו. בכל מקום 
המוניים לרגל התאריך המיוחד, וזו ההזדמנות להכיר מקרוב 
מהי התוועדות. אך לא רק כדי להשתתף, אלא בעיקר כדי 
ללמוד איך אפשר לעשות בכל מקום התוועדות כמו זו. כן, 

גם בבית עם המשפחה או בעבודה אפשר לעשות זאת.

רבי  של  בשבתו  שאירעו  המשמעותיים  הדברים  אחד 
מעולם  ביקורם  היה  בכלאו,  הזקן,  האדמו"ר  זלמן,  שניאור 
טוב.  שם  והבעל  ממעזריטש  המגיד  רבותיו,  של  האמת 
מה  מפני  הרבי,  אותם  שאל 
והם  בכלא,  עלי לשבת  נגזר 
שהוא  מפני  שזה  לו  השיבו 
החסידות  דברי  את  הפיץ 

ברבים. זה מה שגרם את הקטרוג הרוחני כנגדו בשמים, מה 
הזה. שוב שאל  בעולם  כאן  הנוראית  הגזירה  את  שאיפשר 
אותם, האם כשאצא מהכלא עלי לחדול מדרך זו של הפצת 
שלא,  לו  ענו  והם  החסידות? 
מתן  על  מעיד  שיחרורו  אדרבה, 
האישור השמיימי להמשך הפצת 

החסידות.

ניתן לקבוע בפה מלא, שאילולי 
זה, רבים  המאסר והגאולה ביום 
נחשפים  היו  לא  ישראל  מעם 
היום לדרך החסידות ולהשפעתה 
השמחה  יום  זה  אחד.  כל  על 

האישי של כל אחד.

ימות המשיח
השנה  שיתקיימו  בהתוועדויות 
בי"ט כסלו, בוודאי יציינו גם את 
התאריך המיוחד, בו זכינו לשמוע 
דברים מפורשים מהרבי שליט"א מלך המשיח, בדיוק לפני 

שלושים שנה, בי"ט-כ' כסלו ה'תשנ"ב: 

"ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו, 
וצריכים רק "לפתוח את העיניים", ואז רואים שנמצאת כבר 
ישראל,  בני  וכל  בפשטות,  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
"בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו, מוכנים בכל הפרטים 
ופרטי פרטים "לגשת ולהסב אל השולחן" "צוגיין און זעצן 
זיך צום טיש", שולחן ערוך בכל מטעמים ובכל טוב, החל 
מעניני הגאולה, לויתן ושור הבר ויין המשומר, ועוד ועיקר, 
"לדעת את ה'", "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

בימות  חיים  כבר  אנו  כי  לנו  המגלה  זו,  נפלאה  בשורה 
המשיח, מעניקה לכל אחד את הכוחות לפעול ולעשות עוד 
ועוד כדי להביא בפועל את ההתגלות בעולם, התגלותו של 
הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה 

וטוב לבב.

 גוט יום טוב! חג שמח! לשנה טובה בלימוד החסידות
ובדרכי החסידות - תכתבו ותחתמו!

חג הגאולה 

הגאולה  חג  יחול  שלישי  ביום  השבוע 
וראש השנה לחסידות בימים י"ט וכ' בכסלו 
של  שיחרורו  את  שנה  מידי  מציינים  בהם 
מייסד  זלמן,  שניאור  רבי  הזקן,  האדמו"ר 
ערוך.  והשולחן  התניא  ובעל  חב"ד  חסידות 
לרגל היום מתקיימים אירועים והתוועדויות 
לציבור הרחב, בהם מודגשת חשיבות לימוד 
גושפנקא  זה  ביום  שקיבלה  החסידות, 
ועולמי.  רחב  מידה  בקנה  הפצתה  להמשך 
ליטול חלק באירועים  הציבור הרחב מוזמן 

אלו שיתקיימו בכל עיר וישוב.

מתכוננים למבצע חנוכה

לקראת  אלו  בימים  נערכים  חב"ד  במוקדי 
נר  להדלקת  להביא  שמטרתו  חנוכה  מבצע 
הנס.  את  ולפרסם  יהודי  כל  ידי  על  חנוכה 
במרכז ההפצה ממש, הפיקו ערכה לפעילות 
אחד  כל  של  לפעילות  המותאמת  אישית, 
לפרטים:  ובסביבה.  בשכונה  בבנין,  ואחת 

www.mamesh.org/chanuka

יוצקים טהרה בראשל"צ

בישיבת חב"ד ראשון לציון יוצאים בקריאה 
לציבור הרחב, לסייע בהשלמת הבניין החדש 
אלו  בימים  התלמידים.  לרווחת  ששופץ 
במבנה  חדשים  אגפים  להקמת  מתכוננים 
וכיתות  טהרה  מקווה  בניית  גם  הכוללים 
metchy.com/Rashlatz :לימוד, באתר

"לחיים ולברכה"
ציור של זלמן קליימן המתאר התוועדות 

חסידית סביב המשפיע החסידי

חג הגאולה - החג
של כל אחד

כל אחד יכול וצריך לעשות בעצמו התוועדות חסידית עם סביבתו, בבית או במקום העבודה. בהתוועדויות 
אלו אפשר לספר על חג הגאולה, התאריך ששינה לכל אחד את החיים וגילה את אור החסידות בעולם
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

   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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל, צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי, מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

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

השבוע יחול יום י"ט בכסלו – "ראש השנה לחסידות" – 
יום הניצחון של תורת החסידות, שבו השתחרר אדמו"ר 
ומחבר  חב"ד  חסידות  מייסד  זלמן,  שניאור  )רבי  הזקן 
הפצת  החלה  ומאז  ממאסרו,  ערוך(  והשולחן  ה'תניא' 
העולם.  בכל  להתפשט  החסידות  תורת  של  המעיינות 
כמו כל חג או מועד בלוח השנה, כך גם לי"ט בכסלו יש 
קשר הדוק לפרשת השבוע שנקראת בסמוך אליו – פרשת 

וישלח, ועלינו לחפש את אותו קשר.

הפרשה  של  הפנימי  שהתוכן  החסידות  בתורת  מבואר 
ולהעלות  לברר  אבינו  יעקב  של  בניסיונותיו  עוסק 
בין  יש  קשר  איזה  ולכאורה,  אחיו,  עשיו  את  לקדושה 
בירור עשיו שבפרשת וישלח לבין חג חסידי שבו מציינים 

את התגלות סודות תורת החסידות?

על מנת להבין מהו הקשר צריך להכיר קודם את המבנה 
הכללי של חומש בראשית ולראות היכן ממוקמת פרשת 

וישלח בסדר הפרשיות:

עבודת הנשמה
ספר בראשית הוא הספר הראשון בתורה, ובו רמוז סדר 
העבודה של כל יהודי ויהודי, מאז ירידת נשמתו למטה 

ועד לתכלית וסיום העבודה להבאת הגאולה.

הפרשיות הראשונות עוסקות בהכנות של הנשמה לקראת 
שלשמה  המטרה  הצבת  היא  בראשית  פרשת  העבודה: 
כלומר  ראשית,  ב'  מלשון  )בראשית  העולם  את  ה'  ברא 
שהעולם נברא בשביל שני דברים – התורה ובני ישראל(, 
ופרשת נח היא רצונו של הבורא שתהיה לו דירה בעולם 
וחיי  וירא  לך,  לך  פרשיות  מגיעות  מכן  לאחר  התחתון. 
שרה, שבהן מתואר המסלול של הנשמה בירידתה למטה: 

לך"(,  )"לך  הזה  לעולם  לרדת  לנשמה  ה'  מאת  הציווי 
הגילוי האלוקי שנותן לה כח לעמוד בפני כל המכשולים 
של  מציאותו  בכל  חודר  זה  שגילוי  ה'"(,  אליו  )"וירא 
חדורים  היהודי  חיי  פרטי  שכל   – שרה"  )"חיי  היהודי 

במציאות אחת של "חיי שרה"(.

נכנסים לעולם
אופן  פירוט  שהיא  תולדות,  פרשת  באה  מכן  לאחר 
העבודה בעולם – ליצור תולדות, "תולדותיהן של צדיקים 

מעשים טובים".

לאחר מכן יש את פרשיות ויצא ווישלח שבהם מדובר על 
ויצא מספרת  פרשת  הזה:  בעולם  בפועל ממש  העבודה 
על היציאה בפועל של הנשמה אל העולם )"ויצא יעקב 
מבאר שבע"( ועבודת היהודי לברר את העולם, ופרשת 
וישלח מספרת על בירור המציאות הנמוכה ביותר שיש 

– בירור עשיו.

שאר הפרשיות שלאחר מכן עוסקות כבר בסיום העבודה: 
וישב – מנוחה ושלווה, מקץ – קץ וסיום העבודה, ויגש 
– ההגשה והחיבור של כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא, 

ויחי – חיים נצחיים ותחיית המתים.

הכי נמוך, הכי גבוה
הוא  וישלח  פרשת  של  מובן שהתוכן  הזה  ההסבר  מכל 
שיש,  נמוך  הכי  הדבר  שהיא  עשיו,  של  הקליפה  בירור 
לה'  דירה  לעשות  העבודה  סיום  מתבטא  בזה  ולמעשה 
בעולם הזה הגשמי. כעת יובן הקשר בין הפרשה לבין חג 

י"ט בכסלו, חג התגלות תורת החסידות:

החידוש של י"ט בכסלו הוא לא רק שיהודים ילמדו את 
ויגיעו עד  יתפשטו  סודות התורה, אלא שהסודות האלו 
למקום הכי נמוך ורחוק - "יפוצו מעיינותך חוצה", בדיוק 
כמו התוכן של פרשת וישלח - בירור הדבר הנמוך ביותר, 

והפיכתו לקדושה.

האמיתית  בגאולה  בפועל  יהיה  זה  כל  של  הסיום 
אדוני  אל  "אבוא  לעשיו  יעקב  שאמר  וכמו  והשלימה, 
שעירה" ומפרש רש"י "מתי ילך? בימי המשיח, שנאמר 
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' 

המלוכה" - תיכף ומיד ממש.

)על פי שיחות שבת פרשת וישלח ה'תש"נ(

גאולת החסידות

ימות המשיח

ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח – שבהם 
"לפתוח  רק  וצריכים  עכשיו,  נמצאים 
כבר  שנמצאת  רואים  ואז  העיניים",  את 
בפשטות,  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
גו'  ובזקנינו  "בנערינו  ישראל,  בני  וכל 
הפרטים  בכל  מוכנים  ובבנותינו",  בבנינו 
ופרטי פרטים "לגשת ולהסב אל השולחן" 
טוב,  ובכל  מטעמים  בכל  ערוך  שולחן   .  .
הבר  ושור  לויתן  הגאולה,  מעניני  החל 
את  "לדעת  ועיקר,  ועוד  המשומר,  ויין 
לים  כמים  ה'  "מלאה הארץ דעה את  ה'", 

מכסים".

)משיחת י"ט-כ' כסלו ה'תשנ"ב - מוגה(

ויהי לי שור וחמור   )וישלח לב, ו( 

לג,  )דברים  שנאמר  מלחמה  משוח  זה  "שור"  אמרי  רבנן 
יז(: "בכור שורו הדר לו". "חמור" זה מלך המשיח שנאמר 
)זכריה ט, ט(: "עני ורוכב על חמור וגו'". "צאן" אלו ישראל 
מרעיתי"  צאן  צאני  "ואתנה  לא(:  לד,  )יחזקאל  שנאמר 
"ועבד ושפחה" )תהלים קכג, ב(: "הנה כעיני עבדים אל יד 

אדוניהם" )שם, ג( "חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז".

)מדרש רבה(

ויהי לי שור וחמור   )וישלח לב, ו( 

עם לבן גרתי, אמר אף על פי שישבתי עם לבן שהוא אב 
גדול,  ועושר  וחמור  שור  לי  יש  שנה  עשרים  זה  הרמאים 
לכך הודיעו כדי שיהרהר בלבו ויאמר יעקב לא עבר כי אם 
וזה  הוא  אב הרמאין  ולבן  ועשה עמו עשרים שנה  במקלו 

נתעשר אצלו ושב בשלום ואני אוכל לו, "ויהי לי שור" אין 
לי לירא ממך שהרי נולד יוסף שנקרא שור, שנאמר )דברים, 
לג( "בכור שורו הדר לו", וחמור זה משיח בן דוד שנאמר 
)זכריה, ט( "עני ורוכב על חמור", צאן אלו זכותן של שבטים 
שנקראו בניהם צאן שנאמר )יחזקאל, לו( "ואתנה צאני צאן 
וגו'", גם יהודה שטנו של עשו, שנאמר )ישעיה, י( "ואריה 
כבקר יאכל תבן" פי' אריה שהוא יהודה שנאמר )בראשית, 
מט( "גור אריה יהודה", כבקר זה יוסף, יאכל תבן כלומר זה 
יוסף שידין עשו שהוא תבן, שנאמר )עובדיה, א( "ובית עשו 
לקש", ומנין שאף כלם ידינוהו, שנאמר )יחזקאל, יט( "מה 
אמך לביאה" מכאן שכלם ידינוהו, ועבד זה משה, שנאמר 
דוד  שעתיד  רות  זו  ושפחה  ה'",  עבד  "משה  לד(  )דברים, 
)תהלים,  אמתך"  בן  עבדך  "אני  עליו  וכתוב  ממנה  לצאת 
קיט(, בן אותה שהניחה להיות גברת ומלכה לבא ולחסות 

תחת כנפי השכינה.

)מדרש תנחומא(

כמו כל חג או מועד בלוח 
השנה, כך גם לי"ט בכסלו יש 
קשר הדוק לפרשת השבוע 

שנקראת בסמוך אליו – 
פרשת וישלח, ועלינו לחפש 

את אותו קשר

זמני
השבת

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

16:17   16:21   16:06  16:17  16:02   הדלקת נרות  

17:18   17:20   17:16  17:18   17:16   יציאת השבת  

הפטרה: חזון עובדיה - והיתה לה' המלוכה )עובדיה א, א - כא(



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

אין מערער בדברפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מעשה הקרבנות.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

פרק יג-טו.
פרק טז-יח.

פרק יט. הל' תמידין ומוספין.. פרק א-ב.

הל' תמידין ומוספין. ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

פסולי המוקדשין. פרק א.

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

מלך מוכרח לעם
השולט  אדם  הוא  מלך 
אותו.  ומנהיג  העם  על 
המלך  בלבד,  זו  לא  אך 
העם".  "לב  גם  נקרא 
הלב הוא האיבר שממנו 
איברי  לכל  הדם  זורם 
הגוף, ועל ידו נעשה כל 
חיות  למעשה  חי.  הגוף 
האדם עוברת דרך הלב. 
כשאומרים שהמלך הוא 
בכך  הכוונה   – העם  לב 
תלויה  העם  של  וחיותם  העם  לכל  חיות  שנותן  זה  הוא  שהמלך  היא 

במלך ועוברת דרכו!

אך ישנו דבר נוסף – לא רק שהמלך נותן חיות לעם, אלא גם העם נותן 
חיות למלך. מציאותו של המלך תלויה בעם. איך יתכן? הרי הוא מלך 
גדול כל כך והעם הם אנשים פשוטים, כיצד הם מעניקים חיות למלך? 
אך התשובה היא שאכן כך, "אין מלך בלא עם". בלי העם – המלך הוא 

לא מלך, כי על מי הוא ימלוך?!..

אם יבוא מישהו ויחליט להיות מלך, הוא יכול להחליט, אך זה לא יעזור 
לו כלום. רק כאשר העם יסכים לקבל על עצמו את מלכותו של אדם 

זה – אז הוא ייחשב מלך.

דוד המלך
דוד נמשח למלך בצעירותו על ידי שמואל הנביא. היה זה עוד בחייו 
של שאול. רק לאחר מות שאול התחיל למלוך דוד, אך גם אז לא מלך 

על כל ישראל, אלא רק בחברון.

– עם אנשיו  נר – שר צבא שאול  רק לאחר שבע שנים, בא אבנר בן 
לדוד, ואמר לדוד כי ברצונו ללכת בכל ישראל ולקבץ את כל העם תחת 
מלכותו של דוד. דוד שלח את אבנר לעשות כך, ורק לאחר שכל ישראל 
ושלוש  שלושים  במשך  העם  כל  על  דוד  מלך  אז  מלכותו,  את  קיבלו 

שנים נוספות.

מדוע? כי "אין מלך בלא עם"! - כדי שהמלך יהיה מלך מוכרח שהעם 
יקבל עליו את מלכותו. העם נותן למלך חיות. כי בלי העם הוא אינו 
העם  הם  יהיה מלך  לכך שהוא  החיות  את  לו  שנותן  ומי  נחשב מלך, 

המקבלים על עצמם את מלכותו.

ההכרזה "יחי המלך"
קבלת המלכות פירושה: "אני מקבל על עצמי שפלוני הוא המלך שלי 
ואני נתון תחת מרותו. אני מתחייב לשמוע ולקיים את כל מה שיצוה 

אותי, לכבד אותו כראוי למלך, ולהתמסר אליו. 

לכן  המלך".  "יחי  בהכרזה  מתבטאת  המלכות  קבלת  של  ההצהרה 
מסופר בנביא על חלק ממלכי בית דוד, שכאשר המליכו אותם הכריזו 

בפניהם "יחי המלך".

"יחי המלך"  גם בדורנו עורר הרבי שליט"א על כך שצריכים להכריז 
ובכך לקבל את מלכותו של המלך בדורנו – הרבי שליט"א מלך המשיח.

המלך  "יחי  ומדגישים  מוסיפים  אנו  המשיח  מלך  על  מדובר  כאשר 
הגאולה  את  להביא  הכוחות  את  לו  מעניקים  אנו  ובזה  המשיח",   -

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

מעודד את שירת "יחי אדוננו"

יוצא לשליחות? קבל ברכות!

ישראל  ארץ  שייכותה של  על  להם טענות  גויים שיש  פי שישנם  על  אף 
ליהודים, צריכים לדעת, שהאמת היא ש"אין מערער בדבר", היות וכך כתוב 
בתורה הנצחית "ראה נתתי לפניכם את הארץ", וזה באופן ש"בעיניכם אתם 

רואים".
)משיחת שבת-פרשת מטות-מסעי, ראש-חודש מנחם-אב, תשל"ז(

ומנהל  שליח  היה  ע"ה  ענתי  מרדכי  הרב 
בית משיח בפלורידה במשך כשלושים שנה. 
במשך השנים בנה הרב ענתי מוסדות גדולים 
ומפוארים. לפני כשנה וארבעה חודשים, ביום 
הוא  בפתאומיות.  הרב  נפטר  אחד  בהיר  לא 
הותיר אחריו חלל עצום - הן בהיבט של רב 
וחסיד בעל שיעור קומה שינהיג את הקהילה, 

והן בהיבט של ניהול והחזקת המוסדות.

להטיל  הציעו  המוסדות  הנהלת  חברי 
הרב  שהינו.  דניאל  הרב  על  התפקיד  את 
קומה,  שיעור  בעל  חכם  תלמיד  הינו  שהינו 
ורבה של  ענתי  הרב  מתלמידיו הקרובים של 
אחת הקהילות החשובות בעיר מזה כעשרים 

שנה.

עבודתו  את  מקרוב  שהכיר  שהינו,  הרב 
שאין  במהרה  הבין  ענתי,  הרב  של  הגדולה 
לקחת  בשביל  הכלכליות  היכולות  את  לו 
מחזור  היקף  גדולה.  כה  אחריות  עצמו  על 
הכספים השנתי שהשאיר הרב ענתי עמד על 

כשני מיליון דולר בשנה! 

הוא  קטן.  לא  גביר  גם  היה  עצמו  ענתי  הרב 
השלישי  אלומיניום  במפעל  בשותפות  החזיק 
מתקציב  עצום  חלק  אמריקה.  בכל  בגודלו 
הרב  של  הפרטי  כיסו  על  'ישב'  המוסדות 
בעצמו. כעת, עם פטירתו, יהיה צורך להשיג 

עוד סכומי עתק.

הרב שהינו חשש לקחת את התפקיד. בכל זאת 
המוסדות  הנהלת  חברי  לבקשת  נעתר  הוא 
הרבי  של  הקדושה  דעתו  את  לשאול  ופנה 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח באמצעות 

האגרות קודש. 

)בתרגום  עג  עמוד  ו  בכרך  הופיעה  התשובה 
מאידיש(: "בלי ספק אצלי, שאנ"ש שם יעזרו 
לו בזה, וגם בענינים האחרים כמה שרק יוכלו, 
השם  הראוי,  במרץ  בזה  יפעל  הוא  וכאשר 

יתברך יעזור שזה יהי' בהצלחה".

למרות התשובה הברורה, עדיין לא היה פשוט 
להכיל גם את האובדן וגם לקבל את התפקיד. 
הרב  חשב  רבות,  ומחשבות  דיונים  לאחר 
אלא  סירובו.  על  סופי  באופן  להודיע  שהינו 

שאז קרה דבר מעניין:

לרב שהינו  ענתי התקשרה  אלמנתו של הרב 
וסיפרה לו ששותפו של הרב במפעל מעוניין 

להיפגש עימו. הרב שהינו הסכים. 

השותף הינו יהודי שלפחות עד לאותו מפגש 
היה נראה כרחוק מאוד מכל דבר שבקדושה. 
לא פעם הוא ביקש מהרב ענתי שלא יציע לו 

שום דבר בענייני יהדות...

"שמעתי שכבודו הולך למלא את מקומו של 

כמה  לי,  "תגיד  השותף.  פתח  ענתי",  הרב 
כסף צריך בשביל החזקת המוסדות בתקופה 

הקרובה?". 

"אוהו... הרבה מאוד כסף!", השיב הרב שהינו. 
"רק החזקת ה'שוטף' בניהול המוסדות לשנה 
מיליון  לשני  וחצי  מיליון  בין  זה  הקרובה 
דולר, בנוסף לעוד סכום נכבד של בין שלושה 
לשישה מיליון דולר שצריכים כדי לסיים את 
בניית הבניין הגדול לבית חב"ד שהחל לבנות 

הרב ענתי".

כעת  לך  אתן  "אני  השותף,  לו  אומר  "ראה", 
מיליון דולר, שתוכל להתחיל ברגל ימין. ואחר 
תפנה  נוספת,  עזרה  בכל  צורך  יהיה  אם  כך, 
הוכה  שהינו  הרב  לעזור"...  ואשתדל  אלי 

בתדהמה. 

העיניים  מול  לפתע  לו  הופיעו  בסרט  כמו 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הקדושות  מילותיו 
אצלי,  ספק  "בלי  קודש.  באגרות  המשיח 
שאנ"ש שם יעזרו לו בזה, וגם בענינים האחרים 

כמה שרק יוכלו"...

ניהול  את  עצמו  על  לקח  כמובן  שהינו  הרב 
לגדול  שממשיכים  והמוסדות,  חב"ד  הבית 
גדולה,  בהצלחה  הזה  היום  עד  ולשגשג 

בברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.  

הרב שהינו בלימוד משותף עם הרב ענתי

למרות התשובה 
הברורה, עדיין 

התקשה הרב שהינו 
לקבל על עצמו את 

המשימה. לאחר 
דיונים ומחשבות 
רבות, חשב הרב 

שהינו להודיע באופן 
סופי על סירובו



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

וביטחון  ישראל  ארץ  שלימות  על  המאבק  מסמלי  אחד 
יושביה הוא מפעל ההתיישבות בגוש קטיף – 22 יישובים 
עזה,  רצועת  של  ולרוחבה  לאורכה  שנפרסו  יהודיים 
והשליטה  הביטחונית  מהבחינה  חשוב  תפקיד  ומילאו 
בגוש  גם  בעולם,  מקום  בכל  כמו  ברצועה.  היהודית 
קטיף פעל בית חב"ד, בניהולו של הרב יגאל קירשנזפט. 
לאחר גירוש היהודים מרצועת עזה והחרבת בתיהם ובתי 
הכנסת, הודיע הרב קירשנזפט כי שליחותם אינה נפסקת, 
והם ימשיכו לפעול עם תושבי הגוש. משפחת קירשנזפט 
קבעה את ביתה בניצן, שם מתגוררים רבים מהמגורשים, 

וממשיכה לפעול במקום כמיטב המסורת החב"דית.

ומשפחתו  קירשנזפט  פנחס  שהרב  שנים  כעשור  מזה 
עם  פועלים  הם  במקום.  בשליחות  להוריו  הצטרפו 
מצוות  את  ומביאים  ישראל,  מועדי  סביב  התושבים 
החג לכל אחד ואחת. כמו כן מתקיימים במקום מיזמים 
ממסגרת  החל  האוכלוסיה,  גווני  כל  למען  קבועים 
ללימודים תורניים )'כולל'( עבור מבוגרים, ועד לספריה 

קבועה וספריה ניידת עבור ילדים.

הכסף הגיע בדיוק בזמן
"הרבי שליט"א מלך המשיח מלווה את הפעילות אצלנו 
יומיומי",  בסיס  על  ניסים  רואים  ואנחנו  מיוחד,  באופן 
איתי  שיצר  יהודי  "ישנו  קירשנזפט.  פנחס  הרב  מספר 
קשר ואמר שקופת הצדקה בביתו התמלאה. הוא ביקש 
שנוכל  מנת  על  הקופה,  את  לרוקן  כדי  אליו  שאבוא 
סיבות  הפעילות.  לצורך  בה  שנצבר  בכסף  להשתמש 
הגעתי  לא  תקופה  שבמשך  לכך  גרמו  ואחרות  כאלה 
ערב  ארגנו  רב  לא  זמן  לפני  מבוקשו.  את  למלא  אליו 
המחיר  שם.  בעלת  ידועה  מרצה  הזמנו  אליו  לנשים, 
אותו היא ביקשה היה גבוה עבורנו, אך לא רצינו לוותר 
ברכה  וביקשה  כתבה  אימי  בתוכנית.  השתתפותה  על 
באמצעות ה'אגרות קודש', ובתשובה כתב הרבי שליט"א 

מלך המשיח כי הוא שולח צ'ק בתור השתתפות. באותו 
הכסף  עם  הופיע  והיהודי  בדלת,  דפיקות  נשמעו  רגע 
כי  גילינו  בידיו. אגב, לאחר שספרנו את הכסף בקופה, 

היא הכילה... 770 ש"ח"!

ששש... מזל טוב!
עבור  המועצה  למשרדי  קירשנזפט  הרב  הגיע  אחד  יום 
נכנסה  שם  שהותו  במהלך  ותיאומים.  פגישות  אלו  אי 

עימו בשיחה המזכירה של מנהל המתנ"ס, והחלה לשפוך 
בפניו את ליבה. "יש לנו ילדים ברוך השם ואנחנו רוצים 
עוד, אך פתאום כל היריון שלי נקטע בהפלה, וכך עברתי 
בכאב.  סיפרה  האחרונות",  בשנים  הפלות  שלוש  כבר 
הרב קירשנזפט בירר אצלה האם הם שומרים את הלכות 
טהרת המשפחה, וכאשר שמע שלא בדיוק, הודיע לה כי 

הערב הוא ואשתו יבואו אליהם לביקור.

באותו לילה, בתיאום עם רב פוסק הלכות, החליטו בני 
הזוג כי הם מקבלים על עצמם להקפיד על כל ההלכות 
הנדרשות, ואף דיווחו על כך לרבי שליט"א מלך המשיח 
והמזכירה פגשה  באמצעות ה'אגרות קודש'. חלף חודש 
יש בשורות  שוב את הרב קירשנזפט. "הרב, לא תאמין, 
זה  "בשלב  אותה,  היסה  הוא  "ששש...",  צהלה.  טובות"! 
עדיין לא מפרסמים"... סופו של דבר, בני הזוג חבקו בן 

בריא ושלם בשעה טובה ומוצלחת.

עומד על הרגליים
הרב קירשנפזט מוסיף ומספר: "אבי לקה בזיהום 'שושנה' 
ברגלו. ביקשנו ברכה עבורו, והרבי שליט"א מלך המשיח 
כתב לנו באמצעות ה'אגרות קודש' אודות תיקון המקווה. 
גילינו כי הבלנית החליטה על דעת עצמה שלא להפעיל 
הוא  כי  בטענה  חב"ד,  בשיטת  הבנוי  הטבילה  בור  את 
מלוכלך ולא מתוחזק. באופן מיידי קנינו ברזים, וילונות, 
עציצי נוי, וכל מה שהיה חסר, ובמשך כמה שעות עבדנו 
שבנו  העבודה  סיום  לאחר  המקום.  את  ולתחזק  לשפץ 

הביתה, והנה אבא עומד על רגליו"!...

גם בניצן, מגוון הפעולות השונות בשליחות נעשות מתוך 
כוונה מיוחדת לקבל את פני הרבי שליט"א משיח צדקנו 

תיכף ומיד ממש!  

העיקר - אהבת ישראל
על שאלתו אודות הוספת עליות לתורה, עבור הכנסה לישיבה. 
- על פי הוראת כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר, מיוסד על 
אין  דא,  בכגון  הצמח-צדק,  אדמו"ר  של  שאלות-ותשובות 
בכמה  קוראים  אלא  והמפטיר,  הקרואים  שבעת  על  מוסיפין 

מקומות.

של  הרוחני  המצב  על  להקפיד  האם  השניה  שאלתו  אודות 
אנשי המנין והגבאים וכו'. - מובן מאליו שהדבר תלוי באדם 
כללים  לתת  וקשה  בכלל  הכנסת  בית  של  במצב  וגם  בפרט, 
בזה מתקופה אחת לשניה ובפרט בריחוק מקום, וכבר נאמר, 
ובטח  הוראה,  גם  זו  הרי  זה  שבמקרה  יועץ,  ברוב  ותשועה 
מיותר לעורר באמור בתניא פרק ל"ב ועוד בארוכה - הצמח-
שמזה  מצוותיך;  דרך  בספר  ישראל  אהבת  במצות   - צדק 

יכולים ללמוד בנוגע להאמור.

)אגרות קודש חלק יב עמ' שח - תרגום(

לתרום, למרות שיש קשיים
מה שכותב שטרוד בפרנסה וכו' - הרי זה כמו מישהו שרעב 
וחלוש מרעב, יאמר שלא יאכל עד שיתחזק, כי טרדת הפרנסה 
כי כדבר המשנה באבות פרק ג' משנה ה', המקבל עליו עול 
במילא  להיפך,  גם  וכן  ארץ,  דרך  עול  ממנו  פורקין  תורה, 
עול  קבלת  הנה  הפרנסה,  טרדות  את  להקטין  רוצים  כאשר 
תורה היא אחת העצות המרכזיות לזה, והאריכות בדבר המובן 
אך למותר, והשם יתברך יזכהו לבשר בשורות טובות בזה וכן 

מהשתתפותו הגדולה ביותר ככל האפשרי בישיבת...

)אגרות קודש חלק יב עמ' שח - תרגום(

השליחות ממשיכה והמופתים מתגלגלים 

בהתוועדות ספונטנית עם החבר'ה בישוב

המחיר אותו היא ביקשה 
היה גבוה עבורנו, אך 

לא רצינו לוותר על 
השתתפותה... באותו רגע 

נשמעו דפיקות בדלת, 
והיהודי הופיע עם הקופה 

בידיו. לאחר שספרנו, גילינו 
כי היא הכילה... 770 ש"ח


