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הפיגוע הנורא בבוקרו של יום ראשון השבוע, הוכיח שוב, 
כל הדיבורים  ונוראית, עד כמה מסוכנים  בצורה מצמררת 
עם הערבים. כל משא ומתן, מוביל לעידוד הטרור, כך קובע 

דם  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 
ברחובות  שנשפך  הי"ד  הנרצח 
העיר העתיקה וצעקות הפצועים 
שלצידו ישלח להם השם רפואה 
ההוכחה  הם  בקרוב,  שלימה 
הקשה לכך שדרך הדיבורים עם 
הרשות הפלסטינית ועם הירדנים 
גלי  בריש  לאחרונה  שחודשו 

חייבים להיפסק באופן מיידי.

אחריות  לגלות  הממשלה  על 
 - תפקידה  זהו  האזרחים,  כלפי 
לשמור על חייו של כל יהודי, אם 
זאת,  לעשות  מצליחה  אינה  היא 
מעשים  ועושה  פועלת  היא  ואם 
של  שלומם  את  המערערים 

האזרחים - עליה להתפרק. 

לצאת למאבק עכשיו
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כורך  הקדושות  בשיחותיו 
על  המלחמה  עם  יחד  ישראל,  עם  חיי  על  השמירה  את 
שמירת גדרי ההלכה הקובעים מפורשות מי הוא זה הנקרא 
הקביעה  לכרסום  הנוכחית  הממשלה  של  פעולותיה  יהודי. 

המופרשת בתחום זה, צריכות להיפסק באופן מיידי!

רגל  דריסת  אפשרות  ומתן  רח"ל,  הכותל  חלוקת  ניסיונות 
למושג  איבדו את הקשר  מזמן  קיקיוניות, שכבר  לקבוצות 
לגיטימי  כגורם  להכניסם  ביותר  מסוכן  פתח  הינו  יהדות, 

בעניני עם ישראל.

של  עצומה  כמות  בתוכם  המכילות  אלו,  הזויות  קבוצות 
זכות  כל  איבדו  מזמן  שכבר  אלו  קבוצות  מוצהרים,  גויים 
ליהדות,  זיקתם  על  לטענה 
ישראל,  מעם  שפרשו  בכך 
עזבו את דרך התורה, מחקו 
ושיבת  ירושלים  איזכור  את 

ציון מהלקסיקון שלהם, מבקשות כעת לקעקע את המקום 
הקדוש, ולהפקיעו מהדרך בו הוא התנהל במשך אלפי שנה.

הכותל המערבי, שריד בית מקדשינו והמקום בו מתפללים 
רבבות יהודים בציפיה לבנין בית 
המקדש השלישי במהרה בימינו, 
ואין  לדרכם,  קשר  שום  לו  אין 
פיסה  לא  אפילו  להם  לאפשר 

קטנה של שטח במקום.

של  קולו  בהקדם  שיושמע  ככל 
שיבהיר  בהמוניו,  ישראל  עם 
ולא  יקום  לא  הדבר  כי  נחרצות 
הממשלה  בה  תיסוג  כך  יהיה, 
נסיון  לאור  הנלוזות.  מכוונותיה 
מחאה  שפעולות  הרי  העבר, 
שהדברים  לאחר  רק  המגיעות 
נחתמו ואושרו, הרי הם בבחינת 

בכיה על חלב שנשפך.

ניצחון
מזכירים  הקרוב,  ראשון  מיום  המתחילים  החנוכה,  חג  ימי 
יוונים מבחוץ ומתיוונים  לנו, כי כאז גם היום, נסיונות של 
בליבות  המצוי  הטהור,  השמן  פך  יצלחו.  לא  מבפנים, 
ישראל, ימשיך לפעום ולהביא לנצחון הגדול. הדגש העיקרי 
במלחמתם של המכבים, היה כנגד אלו שביקשו להשכיחם 
תורתך, היוונים שהסכימו לחלק מהתורה, אבל לא לקשר עם 
הקב"ה ולא לקיום מצוותיו שאינם מתיישבים בהגיון ובשכל, 

ועל כך ניטשה מלחמתם של החשמונאים. 

כרסום  כל  כנגד  ותקיפה  איתנה  עמידה  רק  היום,  גם  כאז 
ירושלים  קדושת  על  עיקשת  מלחמה  רק  הדת,  בחומות 
נמסרו  בו  ומופלא,  הניסי  לנצחון  המביאה  היא  והמקדש, 

'רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים'.

המלחמה על הכותל, צריכה להיות משולבת במסר החשוב, 
לבית  העליה  כשטח  בקרוב  לשמש  צריך  כולו  המקום  כי 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  בהתגלות  השלישי,  המקדש 

תיכף ומיד ממש.

מאירים את העולם

מוקדי חב"ד משלימים את ההכנות לקראת 
השלוחים  יפעלו  במסגרתו  החנוכה,  חג 
להביא  מנת  על  הגזרות,  בכל  והפעילים 
את אור החג והגאולה לכל יהודי. בין היתר 
יתקיימו כנהוג ההדלקות המרכזיות ברחובות 
הערים, וצוותים יגיעו גם לבתי הרפואה, בתי 

המאסר ובסיסי הצבא.

ספר השליחות

משנת  את  המרכז  השליחות",  "ספר 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  השליחות 
מענות  נוספו  בה  חדשה  במהדורה  יצא 
שנאמרו  אלו  בעיקר  רבות,  קודש  ושיחות 
 - הספר  של  לראשונה  הוצאתו  לאחר 
ובראשן השיחה של כינוס השלוחים תשנ"ב, 
פני  "קבלת  היחידה:  השליחות  הוגדרה  בה 

משיח צדקנו בפועל ממש".

עיתון הגאולה מתחדש

אחרי קרוב לחצי שנה בה רואה אור עיתון 
'הגאולה האמיתית והשלימה', הוא מתפצל 
לחלק נוסף בשם 'עולם חדש' המהווה מגזין 
אישיים.  וטורים  ועיון  חקר  ראיונות,  תוכן, 
דיווחים  מכיל  הראשון  שהחלק  בעוד 
של  במשקפיים  העולם  מרחבי  חדשותיים 
צלצלו:  להזמנות  ודעות.  פרשנות  גאולה, 
או   )12:00-17:30 )בשעות   054-3986-770

בוואצפ 053-4895-082.

לא לפגוע בקדושתו
רחבת הכותל המערבי הומה אדם, בליל ערב 

יום הכיפורים. צילום: יעל שילה, ויקיפדיה

ירושלים
לא למכירה!

קולות ה'פשרה' סביב קדושתו של הכותל המערבי, צריכות להדליק נורת אזהרה. יש לצאת למאבק כנגד 
תוכניות אלו בהקדם ולהביא בעזרת ה', לנצחון גדול ולקדושת ירושלים, כמו אז בימי מלחמת המכבים
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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

בפרשת השבוע של שבועות אלו, אנחנו קוראים על כמה 
החלומות  שני  על  מסופר  שלנו  בפרשה  חלומות.  וכמה 
של יוסף הצדיק ובפרשה הבאה על חלומותיו של פרעה 

מלך מצרים. 

במבט שטחי יש דמיון מסוים בין שני הסיפורים, גם יוסף 
וגם פרעה חולמים חלום כפול על מה שעתיד להתרחש. 
אבל באמת, אם נרד לעומק הסיפור, נראה שמדובר על 

שני סיפורים שונים לחלוטין:

שיבולים או כוכבים? 
ובין  שונים,  עולמות  בשני  עוסקים  יוסף  של  חלומותיו 
הראשון  החלום  מדרגה:  עליית  יש  למשנהו  אחד  חלום 
בשדה,  האלומים  קצירת   - 'ארציים'  בעניינים  עוסק 
והחלום השני עוסק בעניינים 'שמימיים'  - השמש, הירח 
והכוכבים. לעומת זאת, חלומותיו של פרעה עוסקים רק 
בחלום  יורד:  בסדר  מופיעים  אף  והם  ארציים,  בעניינים 
הראשון חולם פרעה על פרות – מין החי, ובחלום השני 

הוא חולם על שיבולים – מין הצומח, הנמוך ממין החי.

מעשה אבות – סימן לבנים. כל מאורע או סיפור שהתרחש 
עם האבות הקדושים )וכן עם יוסף הצדיק(, דורש מאיתנו 
ניתן  זה  מסיפור  וגם  ה',  בעבודת  הוראה  מכך  ללמוד 

ללמוד הוראה ברורה ופשוטה:

גם לחלום צריך לדעת
הוא  פרעה,  לחלומות  יוסף  חלומות  שבין  זה  הבדל 
בעולם  נמצא  כשהוא  גם  יהודי,  לגוי.  יהודי  בין  ההבדל 
- העולם הזה הגשמי  הזה, הוא קשור עם שתי עולמות 
והעולם הבא, ותפקידו הוא לעשות מגשמיות רוחניות, על 

ידי שהוא מחבר ביניהם ומכניס את האור של הקדושה 
והרוחניות בתוך העולם הגשמי. אפילו ליהודי פשוט מובן 
וברור שאין סתירה בין הגשמיות ובין הרוחניות, להיפך, 
כל מטרת החיים הגשמיים שלו, כולל הצרכים הבסיסיים 
כמו אכילה, שינה וכדומה, משרתים את המטרה והתפקיד 

שלו בעולם הזה – לעבוד את הקדוש ברוך הוא.

ללמוד  אפשר  הצדיק  יוסף  של  החלומות  מפרטי  גם 
נקודות יסודיות בנוגע לעבודת ה':

החלום הראשון פותח דבר ראשון בעשייה - "והנה אנחנו 
מאלמים אלומים בתוך השדה". מכך אנחנו לומדים שכדי 

ואי  ולעשות,  לעבוד  להתייגע,  צריך  ברוחניות  להצליח 
העבודה?  מתבטאת  במה  בחינם.  תוצאות  לקבל  אפשר 
גם זה רמוז בפרטי החלום - "מאלמים אלומים": בדומה 
יורדת  גם  כך  אחת,  לאלומה  בשדה  החיטים  לאסיפת 
הוא לאסוף את  ותפקידה  גשמי,  לגוף  ל"שדה",  הנשמה 

כל הכוחות בשביל לעבוד את ה'.

ולאחד  הכוחות  כל  את  לחבר  לאחר שהנשמה מצליחה 
יהודי  לאלומתי":  "ותשתחוינה  הבא  השלב  מגיע  אותם, 
צריך לדעת שכדי להצליח במשימה עליו להתבטל לפני 
אלומתו של יוסף הצדיק שבכל דור, שזהו הרבי, הנשיא 
הדרך  את  מורה  ההוראות,  את  נותן  שהוא  הדור,  של 

ומנהיג את עם ישראל.

אי אפשר בלי נשיא הדור
לנשיא  בביטול  שהצורך  לחשוב  אפשר  לכאורה  אבל, 
"בשדה"  כמו  בלבול  בו  שיש  במקום  רק  הוא  הדור 
ובענייני העולם, ואילו כאשר מסיימים את עיסוקי החול, 
אין צורך להתבטל  אז אולי  ומתעסקים בענייני קדושה, 

לפני נשיא הדור.

על זה בא ההוראה מהחלום השני, שאפילו כאשר עוסקים 
בעניינים 'שמימיים' )שמש, ירח וכוכבים(, בענייני קדושה 
לי",  משתחווים  כוכבים  עשר  "אחד  אז  גם  ורוחניות, 
אפילו בדרגה כזו עלינו לדעת שצריכה להיות השתחוואה 

וביטול לפני נשיא הדור.

ועל ידי הביטול לנשיא הדור זוכים להיות ראויים לקבל 
הגאולה  להבאת  ממנו,  והכוחות  ההשפעות  כל  את 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש..

 )על פי לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 805(

לחלום כמו יהודי

לפרסם את הניסים

על  לה'  השבח  ונתינת  וההודאה  ההכרה 
ענין  על  בנוסף  הרי  עושה,  שהוא  הניסים 
של הכרת טובה – הרי-זה גם נוגע לביאת 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  צדקנו  משיח 
הקב"ה  "ביקש  אומרת:  שהגמרא  כפי 
לעשות חזקי'ה משיח . . אמרה מדת הדין 
כל  לו  שעשית  חזקי'ה   .  . הקב"ה  לפני 
ונתרפא  מסנחריב  )שניצל  הללו  הנסים 
תעשהו  לפניך  שירה  אמר  ולא  מחליו( 
משיח". על-פי-זה מובן בעניננו, שפרסומי 
בזמננו  הקב"ה  שעושה  הניסים  של  ניסא 
האמיתית  הגאולה  להבאת  נוגע  זה  הרי   –

והשלימה בפועל ממש!

)משיחות שבת פרשת וישב ה'תשנ"ב - מוגה(

וישב יעקב   )וישב לז, א( 

ואמר  תמה  למעלה,  הכתובים  האלופים  כל  ראה  ...יעקב 
מי יכול לכבוש את כולן, מה כתיב למטה )פסוק ב( "אלה 
תולדות יעקב יוסף", דכתיב )עובדיה א, יח( "והיה בית יעקב 
מיוסף  יוצא  ניצוץ  ובית עשו לקש",  יוסף להבה  ובית  אש 

שמכלה ושורף את כולם.

)רש"י(

המלוך תמלוך עלינו   )וישב לז, ח( 

בוא וראה, כל מה שאירע ליוסף אירע לציון. ביוסף כתיב: 
כתיב:  ובציון  ג(,  לז  )בראשית  יוסף"  את  אהב  "וישראל 
כתיב:  ביוסף   .  . ב(  פז  )תהלים  ציון"  שערי  כל  ה'  "אוהב 
ח(,  לז  )בראשית  עלינו"  תמלוך  המלוך  אחיו,  לו  "ויאמרו 
ובציון כתיב: "אומר לציון מלך אלוקיך" )ישעיה נב ז(. ביוסף 

כתיב: "ויחלום יוסף חלום" )בראשית שם ה(, ובציון כתיב: 
"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" )תהלים קכו א(.

)מדרש תנחומא(

ויהי בעת ההוא   )וישב לח, א( 

רבי שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט, יא(: "כי אנכי ידעתי 
את המחשבת" שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף 
היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, 
ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק לקח 
לו אשה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך 
ז(:  סו,  )ישעיה  יהודה".  וירד  ההיא  בעת  "ויהי  המשיח. 
"בטרם תחיל ילדה". קדם שלא נולד משעבד הראשון נולד 
גואל האחרון, ויהי בעת ההוא, מה כתיב למעלה מן הענין, 

"והמדנים מכרו אתו אל מצרים".

)בראשית רבה(

גם יוסף וגם פרעה חולמים 
חלום כפול על מה שעתיד 
להתרחש. אבל באמת, אם 
נרד לעומק הסיפור, נראה 
שמדובר על שני סיפורים 

שונים לחלוטין

זמני
השבת

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

16:13   16:19   16:04  16:14  16:00   הדלקת נרות  

17:15   17:18   17:14  17:16   17:15   יציאת השבת  

הפטרה: כה אמר ה' - מי לא ינבא )עובדיה ב, ו - ג, ח(
שבת מברכים חודש טבת: המולד: שבת קודש, שעה 1, 39 דק', 14 חלקים. ר"ח ביום הש"ק ולמחרתו ביום א'



  כ"ב-כ"ח כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הרעיון למרוד - יתבטלפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' תמידין ומוספין. פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הל' פסולי המוקדשין.. פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

פרק יא-יג.

פסולי המוקדשין. פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.

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

מלך מוכרח לעם
מלך הוא השולט על העם ומנהיג אותו, כמו שהמוח מנהיג את הגוף. 
אך לא זו בלבד, המלך נקרא "לב" העם. הלב אחראי להזרמת הדם לכל 
איברי הגוף באמצעותו מועבר חמצן חיוני לכל האיברים. למעשה חיות 
 – העם  לב  הוא  שהמלך  כשאומרים  הלב.  דרך  ועוברת  תלויה  האדם 
הכוונה בכך היא שהמלך הוא זה שנותן חיות לכל העם. חיותם של העם 

תלויה 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 ש"אין מלך בלא עם". בלי העם – המלך הוא לא מלך, 

כי על מי הוא ימלוך?!..

לא  הוא  אך  להחליט,  יכול  הוא  מלך,  להיות  ויחליט  מישהו  יבוא  אם 
יסכים לקבל על עצמו את מלכותו של  יהפוך למלך. רק כאשר העם 

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 מלך דוד, אך גם אז - לא 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 הוא צריך שהעם 
יקבל עליו את מלכותו ובכך יעניק לו חיות. בלי העם הוא אינו נחשב 
מלך, העם הם המעניקים את  האנרגיה למלכות שלו כשהם ממליכים 

אותו והופכים לנתיניו.

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".

גם  בדורנו עורר הרבי שליט"א על כך שצריכים להכריז "יחי המלך" 
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

לא מפסידים!

עד לענין כפשוטו - הדלקת נרות החנוכה - על-ידי-זה רואים זאת גם-כן 
כלומר,  דתרמודאי".  ריגלא  "כליא  של  הענין  את  פועל  וזה  לגבול  מעבר 
שהרעיון למרוד בקב"ה שנתן את כל ארץ ישראל לכל היהודים - יתבטל 

לגמרי!
)מעובד ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת מקץ תשל"ח(

בחיפה.  עסק  בעל  יהודי  הוא  אפללו  אבי 
עם  בידידות  נמצא  שהוא  שנים  מספר  כבר 
שליט"א  הרבי  משלוחי  גינזבורג,  יהודה  הרב 
יום  מליובאוויטש מלך המשיח בחיפה. מידי 
ראשון מתחילים השניים את השבוע בלימוד 

משותף בספר התניא.

להתפנות  שעליו  הודעה  אבי  קיבל  אחד  יום 
מהמתחם בו שוכן העסק שלו עקב פרוייקט 
החל  אבי  בקרוב.  שיתחיל  פינוי-בינוי 
בחיפושים אחר מקום מתאים. על הפרק עמדו 
ביקש  אבי  מבנים.  שני  של  רכישה  הצעות 
מהרב יהודה לכתוב עבורו לרבי שליט"א מלך 
המשיח ולבקש את עצתו. משמעות התשובה 
באגרות הקודש היתה לרכוש את הנכס היותר 
עוררין  ללא  התשובה  את  קיבל  אבי  קטן. 

והזדרז להתקדם לרכישה.

העסקה הלכה והתקדמה. מהבנק הגיע אישור 
הנכס.  לרכישת  משכנתא  להלוואת  עקרוני 
מחסכונותיו  משלם  שאבי  תוך  נחתם  החוזה 
חצי מיליון ש"ח בתור מקדמה לרכישה. אלא 

שאז החלו לפתע הדברים להשתבש...

מהבנק הגיעה הודעה, שלאחר בדיקה מעמיקה 
מסתבר שהנכס לא עומד בקריטריונים, וכיון 
להענקת  מההסכמה  בו  חוזר  הבנק  שכך 
יביא  מהיכן  חשכו.  אבי  של  עיניו  משכנתא. 
כעת עוד 650,000 ש"ח שעליו לשלם בשביל 

להשלים את הרכישה?

עד  שאם  סעיף  הוכנס  גם  שבחוזה  במיוחד 
תשלום  את  מסיים  לא  הוא  מסויים  ליום 
הרכישה, הרי שהחוזה מבוטל והסכום ששילם 

עד כה לא יוחזר אליו...

כ'  ראשון  ביום  הנקוב,  המועד  לפני  יום 
תשרי, נפגשו כרגיל אבי והרב יהודה ללימוד 
"דע  אבי,  אליו  פנה  יהודה",  "הרב  המשותף. 
אני  הנוכחי  העסקים  יום  סוף  עד  שאם  לך 
לא מצליח לעשות העברה של 650,000 ש"ח 
כאן  להפסיד  הולך  אני  המוכר,  של  לחשבון 

חצי מיליון ש"ח בגלל אותה עצה"...

"אבי!", הסתכל לו הרב יהודה בעיניים, "תדע 
לך שמלשמוע בקולו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח לעולם לא מפסידים! אתה עוד תראה 
שאתה  ממה  טוב  יותר  יסתדרו  שהדברים 
ליבו  בתוך  אך  בהרגעה,  הרב  אמר  משער!", 
גם הוא לא הבין כיצד עד הערב הכל יסתדר...

הרב יהודה היה מתוח לראות כיצד יעלה דבר. 
למחרת בבוקר מתקשר אבי לרב יהודה: "לא 
תאמין איך הכל הסתדר! ממש נס משמים!"...

כיצד  מוחי  את  והוגעתי  ישבתי  "אתמול 
להתקשר  רעיון'  לי  'נפל  הכסף.  את  להשיג 
לכמה ידידים אנשי עסקים ולבקש מכל אחד 

הלוואה של 100,000 ש"ח לטווח קצר, כך עם 
ההלוואות של כולם אצליח לגייס את הסכום. 

ממנו  וביקשתי  התקשרתי  אליו  "הראשון 
כזה  לך  מה  'בשביל  שלי.  אבא  היה  הלוואה 
סכום?', התעקש אבי לדעת. נאלצתי לספר לו 
'תשמע',  וכאן באה ההפתעה הגדולה...  הכל, 
שלאחר  רוצים  ואמא  'אני  אבי,  לי  אומר 
אריכות ימינו כל אחד מהילדים יקבל ירושה 
מיליון  מכם  אחד  לכל  שמרנו  לכן  מכובדת. 
ש"ח בבנק. הבה ניגש יחדיו לבנק ואעשה לך 
כעת העברה של 650,000 ש"ח. תחזיר לי את 

זה בפעימות, איך שתוכל ובלי ריבית'"...

כך קיבל אבי הלוואה על כל הסכום, ובתנאים 
נוחים בהרבה מאשר בהלוואה מהבנק.

אולם בזה לא תם הסיפור. באותו בוקר קיבל 
חתימת  את  שליווה  הדין  מעורך  טלפון  אבי 
גילינו  לך שכעת  "אני מצטער לבשר  החוזה. 
הנכס  מידות  של  במסמכים  קריטיות  טעויות 
שהגשנו לבנק. מסתבר שבגלל הטעויות האלו 
אמר  משכנתא",  לך  לתת  הבנק  הסכים  לא 
עורך הדין. "אנו מכירים בנזק שגרמנו לך ואנו 
נשלם  אנו  נפצה אותך על הטעות הקריטית. 

את כל השיפוץ של העסק החדש שלך"...

כששומעים לעצת הרבי שליט"א מלך המשיח 
– לא מפסידים.  

הרב יהודה גינזבורג ואבי אפללו

"דע לך שאם עד סוף 
יום העסקים הנוכחי 

אני לא מצליח 
לעשות העברה 

של 650,000 ש"ח 
לחשבון של המוכר, 

אני הולך להפסיד 
כאן חצי מיליון ש"ח 

בגלל אותה עצה"...



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

בחסידות  רבה  חשיבות  בעל  הינו  והנגינה  הניגון  נושא 
חב"ד. ניתן לראות זאת במילים שהתבטאו רבותינו נשיאנו 
חיברו  ככולם  שרובם  ובעובדה  הניגון,  מעלת  אודות 
מסוימים.  ניגונים  במיוחד  חיבבו  או  ניגונים,  בעצמם 
בקו  ממשיך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  השנים  במשך 
זו  גישה  עם  ניגונים.  וכמה  כמה  בעצמו  לימד  ואף  זה, 
קרוב  הנגינה  "היכל  הידועה  האמרה  אחד  בקנה  עולה 
הוא להיכל התשובה". אצל האמן והיוצר חביב חיים בן 
אריה זהו חיבור המורגש היטב, ובא לידי ביטוי בתהליך 

התשובה שלו.

הניגון 'תפס' אותו
שומרת  שאינה  למשפחה  חיים  בקרית  וגדלתי  "נולדתי 
תורה ומצוות, וכבר מגיל צעיר גיליתי אהבה למוזיקה", 
הוא מספר. "הייתי שומע מוזיקה במשך שעות ארוכות, 
 20 גיל  בסביבות  בגיטרה.  לנגן  התחלתי  כבר   15 ובגיל 
בחור  פגשתי  שם  המקומי,  חב"ד  בבית  לבקר  התחלתי 
בשם מאיר מחפוץ שהגיע לסייע בפעילות. הוא החליט 
שוחחנו  אישי.  באופן  שניפגש  והציע  עלי'  'להתלבש 
בספר  בראשון  הפרק  את  איתי  למד  הוא  באריכות, 
התניא, והתפעלתי מאוד כאשר נודע לי שבתוכי קיימות 
אותי  לימד  הוא  בנוסף  ובהמית.  אלוקית   – נפשות  שתי 
זה  מפולטובה'.  'הניגון  בשם  הידוע  עתיק  חסידי  ניגון 
משם  ויצאתי  כזה,  ניגון  שמעתי  לא  מעולם  אותי,  כבש 

בהתעוררות גדולה".

קשר  נוצר  שם  ברחובות,  להתגורר  חביב  עבר  בהמשך 
בינו לבין הרב אליהו אמסלם, גם הוא חסיד חב"ד. הרב 
אמסלם למד איתו תניא ויחד הם ניהלו שיחות של שעות 
ובעידוד של עוד  ארוכות אל תוך הלילה. בהמשך לכך, 
כמה אנשים שהכיר, חל המפנה הגדול אצלו, כאשר הוא 

נכנס ללמוד בישיבת חב"ד ברמת אביב.

מרמת אביב עד אילת
בזמן לימודיו בישיבה, הוזמן פעם על ידי מנהל הישיבה 
עבור  מיוחדת  בהתוועדות  להשתתף  כהנא  אמיר  הרב 
הוא  גם  לביא,  רועי  המוזיקאי  את  פגש  שם  מוזיקאים, 
לא  אבל  והתלהב,  אותו  שמע  לביא  הישיבה.  של  בוגר 

התפתח ביניהם קשר קבוע.

חביב  יצא  בישיבה,  לימודים  של  משנה  למעלה  לאחר 

יורק,  שבניו  ב-770  המרכזית  בישיבה  שלמה  לשנה 
הזו שב  בסיום השנה  אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. 
לשליחות בת כמה חודשים ברמת אביב, ואז התחתן. מיד 
בחינוך.  עוסקת  אשתו  שם  לאילת,  עברו  החתונה  אחרי 
לפני כמה שנים גילה כי לקהילה שלהם הצטרף... רועי 
נוצר  ואז  באילת,  להתגורר  לעבור  החליט  הוא  לביא! 

ביניהם קשר שעם הזמן הלך והתחזק.

רועי  זה  היה  הרחמים',  'אב  השיר  את  הוצאתי  "כאשר 
להפקה  הקשור  בכל  כרמי  לנאור  לפנות  לי  שייעץ 
המוזיקלית. נאור אכן מפיק מעולה, ויצא לנו שיר איכותי 
ומיוחד. בחודשים האחרונים רועי ואני יוצאים מידי פעם 
בניגוני  תמיד  פותחים  אנחנו  באילת.  בטיילת  יחד  לנגן 
חב"ד, ואנשים ששומעים אותנו לפעמים פשוט מתחילים 
להתוועדות  הגיעה  שבועות  כמה  לפני  בטיילת.  לרקוד 
למדנו  בה  הישיבה  מצוות  רבנים  של  קבוצה  באילת 

ואנחנו ניגנו בפניהם, זו היתה סגירת מעגל מיוחדת".

שמחת הגאולה
המשלב  משותף  מופע  ורועי  חביב  השיקו  מזמן  לא 
אותם  להזמין  וניתן  שלהם,  ליצירות  חב"ד  ניגוני  בין 
לאירועים וערבי תוכן. "במופע שלנו אנחנו מחברים את 
למעשה  "כאשר  חביב,  אומר  השמחה",  לנקודת  הקהל 
מכונה  המשיח  מלך  משיח.  עם  קשור  השמחה  ענין  כל 
'פורץ', וגם על שמחה נאמר 'שמחה פורצת גדר'. הרבי 
שליט"א מלך המשיח השמיע לכל אנשי הדור את בשורת 
הגאולה, והעניק לנו שליחות מיוחדת – לקבל פני משיח 
בפועל ממש. בוודאי שאת המשימה הזו יש לעשות מתוך 
את  כולו  לעולם  ולהביא  החוצה  גם  לפרוץ  וכך  שמחה, 

הגאולה האמיתית והשלימה".

לפרטים והזמנת המופע: 054-7723578  

החוש הפנימי אצל הנשים
חלק  ליטול  הראשונות  היו  הנשים  מספרת,  שהתורה  כפי 
נמנעו  והן  האלקית,  השכינה  עבור  הקדוש  המקום  בבניית 

מליטול חלק בעגל הזהב, שהיה ההיפך מזה,

מבורך  פנימי  בחוש  מרגישה  הכרה  בעלת  ישראל  ובת  אשה 
בברכת ה', מה קדוש וראוי לתמיכה, ומה מזיק וצריך להיות 

מרוחק מחיים יהודיים.

לעתים  מטשטשים  וחושך  אור  ורע,  טוב  כאשר  הזה,  ובזמן 
פנימי  חיוני, שחוש  צורך  קיים  פעם,  מאי  יותר  הרי  קרובות, 
אלוקי זה של האשה והבת בישראל יבוא לידי ביטוי בחיי היום 

יום.

)אגרות קודש חלק יב עמ' שכח - תרגום(

תעניות - אינן דרך התשובה
שרוצה  גם  וכותב  וכו'  לתשובה  ההתעוררות  אודות  כותב 

להתייסר בתעניות, ובטח כוונתו בזה כפשוטו.

ודעתי בזה כפי שכותב רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, 
שבדורותינו אלה, שהתענית מביאה לידי חולי או מיחוש, חס 
ולהתפלל  יותר  ללמוד  יש  אלא  התשובה,  דרך  זו  אין  ושלום 
ובנוגע  תהלים.  באמירת  ובפרט  וכדבעי.  בציבור,  תפילה 
תענית  מהר"ש,  אדמו"ר  כהוראת  בזה  לעשות  לתעניות, 
)ראה  באמת  דקות   15 יום  כל  עצמך  על  חשוב  עבודה,  היא 
היא  הכוונה  כמובן,   - מוהר"ש...(.  אדמו"ר  התולדות  ספר 

שהמחשבה תביא להוספה בתורה ומצוות.

)אגרות קודש חלק יב עמ' שלב - תרגום(

מגיטרה בקרית חיים עד מופע חסידי באילת

חביב חיים אריה )משמאל( עם רועי לביא

שוחחנו באריכות, הוא למד 
איתי את הפרק בראשון 

בספר התניא, והתפעלתי 
מאוד כאשר נודע לי שבתוכי 

קיימות שתי נפשות – 
אלוקית ובהמית. בנוסף הוא 
לימד אותי ניגון חסידי עתיק 

ידוע


