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ב"ה      ערב שבת קודש פרשת וארא      כ"ז טבת, ה'תשפ"ב )31.12.21(
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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

בשבת זו מברכים את חודש שבט הבא עלינו לטובה. בבתי 
הכנסת תשמע התפילה "יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו, 
ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, 

לישועה ונחמה, ונאמר אמן".

בכל  שיש  ההתרגשות  עם  יחד 
חודש חודש המפציע ומגיע, הרי 
שבחודש זה, השמחה היא גדולה 
ביותר, שהלא בחודש זה מציינים 
של  לנשיאות  עלייתו  יום  את 
הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני 

72 שנה.

 )1950( תש"י  שבט  י'  ביום 
יוסף  רבי  הריי"צ,  הרבי  הסתלק 
של  חמיו  מליובאוויטש,  יצחק 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
לקבל  הואיל  מכן  לאחר  ששנה 
על עצמו באופן רשמי את הנהגת 
כאשר  מעמד,  באותו  החסידות. 

לגני",  "באתי  במילים  שנפתח  החסידות  מאמר  את  אמר 
ביאר והסביר את מטרת דורנו: "והנה זה תובעים מכל אחד 
ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות 
שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על 
רצוננו, מכל  כפי  עניינים אפשר שלא  ובכמה  עבודתנו  ידי 
מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא 
המשכת  לגמור   – והעבודה  דעקבתא,  בסיומא  דמשיחא, 
ובתחתונים  שכינה,  עיקר  אם  כי  שכינה  רק  ולא  השכינה, 

דווקא".

הדור השביעי
נשענת  שעליהם  היסודות  הוצבו  זה,  היסטורי  במאמר 
לפעילותם  יותר  מאוחר  שיצאו  השלוחים  אלפי  פעילות 

להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו. 

השתנתה  שבט,  יו"ד  באותו 
הדור  לנצח,  ההיסטוריה 
הרבי  של  דורו  השביעי, 
שליט"א מלך המשיח )הרבי 

את  קיבל  חב"ד(,  חסידות  מייסד  הזקן  מאדמו"ר  השביעי 
התואר "דור הגאולה". 

הנקראות  השבוע  בפרשות 
עדים  אנו  אלו,  בשבועות 
לסיפורו של משה רבינו, המנהיג 
שהוציא את בני ישראל ממצרים 
התורה,  את  לקבל  אותם  והביא 
הר  על  השכינה  בהתגלות 
השביעי  היה  שמשה  וכפי  סיני, 
להשלים  וזכה  אבינו,  מאברהם 
את משימת הדורות ולהוריד את 
השכינה כאן למטה, כך גם דורנו, 
את  לשלים  זוכה  השביעי  הדור 
של  להתגלותו  ולהביא  המשימה 
בעולם,  כאן  הוא,  ברוך  הקדוש 

בגאולה האמיתית והשלימה.

מתוועדים יחד
נושאים אלו ועוד רבים יעמדו במרכז ההתוועדות הארצית 
שתתקיים ביום שני הבא, ח' שבט )10.1.21( באולמי בלוודר 
בראשון לציון. התוועדות המתקיימת בהתאם להוראתו של 
"וכן  השבוע:  מלכות'  ב'דבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
יש לעורר על דבר ההכנות לעריכת ההתוועדות דהעשירי 
בשבט – שבודאי תהיה ביחד עם בעל ההילולא, נשיא דורנו 
בני  את  להוציא  גו'  המדברים  )"הם  ואהרן  ומשה  בראשנו, 

ישראל ממצרים"( עמהם".

וכל זה בוודאי בהתאם להוראתו שם באותה שיחה: ""הנשיא 
הוא הכל", שכל אחד ואחת – מציאותו וכל עניניו, בכל מכל 
כל, נעשים קודש לנשיא הדור, על-ידי-זה שמלאים וחדורים 
בקיום שליחותו של נשיא הדור – משה רבינו שבדור, גואל 
לימות  "להביא  העיקרי  שענינו   – אחרון  גואל  הוא  ראשון 

המשיח" בפועל ממש".

את  תפעל  שבוודאי  ואחת,  אחד  כל  של  אישית  התמסרות 
הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלותו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

הכנות לכינוס הארצי

ההתוועדות  לקראת  ההכנות  נשלמות 
י' שבט, שתיערך אי"ה ביום  המרכזית לרגל 
בלוודר  באולמי   19:30 בשעה  שבט  ח'  שני 
בראשון לציון. שורת רבנים משפיעים, ואישי 
ציבור כבר הבטיחו את השתתפותם באירוע 
הסעות  צדקנו.  משיח  פני  לקבלת  שיוקדש 

יצאו מכל רחבי הארץ.

מתכוננים לי' שבט

שבט,  י'  יום  לקראת  נערכים  העולם  ברחבי 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הנשיאות  יום 
מבצעי  נערכים  רבות  בישיבות  המשיח. 
הכנה נושאי פרסים, שכוללים העמקה ועיון 
בלימוד התורה ובמיוחד במאמרי החסידות, 
לצד פעילות עניפה של 'מבצעים' והשפעה 
על הסביבה כולה להוסיף במצוות ומעשים 

טובים לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה.

אלפים רבים בחומש

מול כוונות הזדון של הממשלה, לעצור את 
פעילות ישיבת חומש, ולהחריב את הבתים 
לקריאה  איש  אלף  כעשרים  נענו  במקום, 
מחאה  במפגן  חמישי  ביום  והשתתפו 
ההריסה  פעולות  גם  הישוב.  בתוך  מרשים 
שבוצעו למחרת, לא מנעו מפעילות הישיבה 
להמשיך, למרות ההתנכלויות ומתוך ציפיה 
להתגורר  ליהודים  והתרה  המדיניות  לשינוי 

בישוב באופן רשמי, בקרוב.

"באתי לגני"
הרבי שליט"א מלך המשיח עומד לצידו של 

חמיו, הרבי הריי"צ רבי יוסף יצחק

להביא לימות המשיח 
בפועל ממש

עם התקרב יום י' שבט, יום עלותו לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, נדרשים כל אחד ואחת לגלות 
אצל עצמם את ההתמסרות לכל עניניו, ובמיוחד בפעולות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה
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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

בשבוע הקרוב יחול ראש חודש שבט, תאריך המציין את 
בני  לפני  התורה  על  לחזור  רבינו  משה  החל  שבו  היום 

ישראל קודם כניסתם לארץ המובטחת.

עשר  "בעשתי   - המעמד  את  המתארים  הפסוקים  על 
חודש )=בחודש אחד עשר, חודש שבט שהוא האחד עשר 
מניסן( באחד לחודש . . הואיל משה באר את התורה" - 
מצטט רש"י מהמדרש הסבר תמוה ביותר, האומר שמשה 
רבינו חזר אז על התורה "בשבעים לשון" לפני עם ישראל.

מי צריך תורה בסינית?
וצריך ביאור - לשם מה חוזר משה רבינו על כל התורה 
בשבעים שפות, הרי בני ישראל דיברו אז בלשון הקודש, 

ואת שאר השפות הם כלל לא הבינו?

מסביר  זו,  שאלה  על  לענות  המנסה  המפרשים,  אחד 
לשון  את  מבינים  כולם  לא  שמא  חשש  רבינו  שמשה 
מנת  על  בכל השפות  התורה  על  חזר  הוא  ולכן  הקודש 

שכולם יוכלו להבין את דברי התורה.

אבל גם זה לא ברור, כי אם כן, מדוע המתין משה רבינו 
עם תרגום התורה עד הכניסה לארץ ולא תרגם מיד לאחר 
מתן תורה? ובנוסף, מדוע להטריח את העם כולו לשמוע 
קומץ  בגלל  מבינים  לא  שהם  שפות  ב-70  פעמים   70

שאולי לא בקיאים דיים בלשון הקודש?

שהסיבה  כותב  הרמב"ן  הענין:  בעומק  נוגע  הביאור 
שהתורה נכתבה בלשון הקודש, היא משום שזוהי השפה 
שבה מדבר הקדוש ברוך הוא, ולכאורה היה ניתן לחשוב 
שמכיוון שהתורה נכתבה דווקא בלשון הקודש, הרי שלא 
נחשב  יהיה  אחרות  בשפות  תורה  שלימוד  להיות  יכול 

קדוש כמו לימוד תורה.

תרגום - לא פחות מהמקור
לשם כך תירגם משה רבינו את התורה לכל השפות, כדי 
השפות,  בכל  התורה  לימוד  של  האפשרות  את  לפתוח 
כך שגם אם לומדים תורה ומדברים דברי תורה בשפות 
התורה  נכתבה  לא השפה שבהם  אפילו שהם   – אחרות 
- זה יהיה נחשב קדוש בדיוק כמו לימוד התורה בלשון 

הקודש.

זקני  על  רבינו  משה  מצווה  מכן  לאחר  שגם  הסיבה  זו 
ישראל, לכתוב את התורה בשבעים לשון לאחר שייכנסו 

לכל  התורה  קדושת  את  להמשיך  רצה  משה  כי  לארץ, 
השפות לא רק בתחום הדיבור, )כאשר מדברים בלימוד 
גם אל תחום הכתב, כך שאפילו על ספרי  תורה(, אלא 
הקודש שיכתבו בלשון אחרת תחול קדושת התורה, ולכן 

ציווה עליהם לכתוב את התורה בשפות אלו.

הסיבה שדווקא משה רבינו עשה זאת, היא משום שכל 
מה שקשור לתורה מוכרח לעבור דרך משה רבינו, כי רק 
בידיו נמצא הכח להעביר את התורה לבני ישראל, ועד 
שחז"ל אומרים ש"כל מה שתלמיד . . עתיד לחדש, הכל 
אפשר  שיהיה  בכדי  כאן,  גם  ולכן  רבינו".  למשה  נאמר 
של  כוחו  את  חייבים  השפות,  לכל  התורה  את  לתרגם 

משה רבינו.

בכל שפה, בכל מקום
העניין של תרגום התורה קשור במיוחד לרבי הריי"צ )רבי 
יוסף יצחק מליובאוויטש, הרבי הקודם, שיום הסתלקותו 
חל ביו"ד בשבט(, שהשתדל ביותר לתרגם ספרי חסידות 
להתפשט  תוכל  החסידות  שתורת  כדי  נוספות,  לשפות 
או  הקודש  בלשון  מדברים  שאינם  לאלה  גם  ולהגיע 

באידיש.

להשתדל   – בפועל  למעשה  הוראה  לקחת  ניתן  ומזה 
 - החסידות  בהפצת  ובמיוחד  התורה,  בהפצת  לעסוק 
פנימיות התורה, לכל מקום ומקום, כולל על ידי תרגום 
ל"שבעים לשון". ועל ידי זה זוכים להיכנס לארץ ישראל 
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה 

בימינו ממש.

)על פי לקוטי שיחות וארא תש"נ(

ככה נכנסים לארץ: תרגום התורה ל70 לשון

הכח של שבת מברכים שבט

שבת מברכים חודש שבט הוא בסיום חודש 
הברכה  נמשכת  ובו  העשירי,  חודש  טבת, 
האחד  חודש  שבט,  לחודש  והנתינת-כח 
חודש  עשר  "עשתי  הכתוב  )ובלשון  עשר 
הוא חודש שבט"(. ויש לומר, שבסיום חודש 
העשירי, שלימות המספר, מודגשת שלימות 
באים  זה  שבכח  בני-ישראל,  של  העבודה 
לתכלית השלימות שלעתיד לבוא המרומזת 
בחודש האחד עשר, אחד שלמעלה מעשר 
 – בחושבן"(  ולא  חד  הוא  )"אנת  ספירות 
ובא  וארא  הפרשיות  ב'  ובדוגמת  על-דרך 
ידה  שעל  מתן-תורה,  שלאחרי  )העבודה 

באים להשלימות דלעתיד-לבוא(.

)משיחות שבת פרשת וארא ה'תשנ"ב - מוגה(

וגם הקמתי את בריתי   )וארא ו, ד( 

תורה  למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  כשם שעבודת 
לארץ  הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים  וגאולת  גלות  לאחרי 
ישראל, אשר באה בזכות ובקיום הבטחת הקב"ה להאבות 
"וגם  גו'"(:  "וארא"  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   –
הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען גו'", "וגם 
מעבידים  מצרים  אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני 

אותם ואזכור את בריתי", 

אני  לבני-ישראל  "אמור  השבועה(  אותה  )על-פי  לכן 
גו'  ולקחתי  גו'  וגאלתי  גו'  והצלתי  גו'  אתכם  והוצאתי  ה' 
ידי לתת אותה  והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את 

לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה".

כמו-כן עבודת אבות החסידות היא הכנה לגאולה האמיתית 
שד'  כידוע  לעתיד-לבוא,  התורה  פנימיות  וגילוי  והשלימה 
לשונות הגאולה הנ"ל )והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי( 

לגאולת  מדמים  שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם 
מצרים – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

)משיחות שבת פרשת וארא ה'תנש"א(

וידעו מצרים כי אני ה'   )וארא ז, ה( 

ובזה הוא אחד החידושים של הגאולה העתידה על הגאולה 
– הידיעה  "ימי צאתך מארץ מצרים": בגאולת מצרים  של 
של מצרים ")וידעו מצרים( כי אני הוי'" באה על-ידי המכות 

)וכיוצא בזה( – על-ידי שבירת מצרים; 

כי  יחדיו  בשר  כל  "וראו  יהיה  לבוא,  לעתיד  כן  שאין  מה 
פי הוי' דיבר", לא על-ידי מכות, שבירה, אלא בדרך תיקון, 
לקרוא  כו'  כולו  העולם  את  "ויתקן  הנ"ל  הרמב"ם  ובלשון 

כולם בשם הוי' ולעבדו שכם אחד".

)לקוטי שיחות כרך כה עמ' 189(

הסיבה שהתורה נכתבה 
בלשון הקודש, היא משום 
שזוהי השפה שבה מדבר 

הקדוש ברוך הוא, וכך ניתן 
היה לחשוב שלימוד תורה 
בשפות אחרות אינו קדוש

זמני
השבת

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

16:20   16:29   16:13  16:24  16:10   הדלקת נרות  

17:25   17:29   17:25  17:27   17:26   יציאת השבת  

הפטרה: כה אמר ה' - וידעו כי אני ה' )יחזקאל כח, כה - כט, כא(
מברכים החודש שבט. המולד: ליל ב', שעה 2, 23 דק', 15 חלקים. ר"ח ביום שני



  כ"ז טבת - ד' שבטמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

ללכת כפי שתורה מורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' טומאת מת. פרק כא-כד.
פרק כד-כה. הל' פרה אדומה. פרק א.

פרק ב-ד. 
פרק ה-ז. 
פרק ח-י.

פרק יא-יג.
פרק יד-טו.. הל' טומאת צרעת. פרק א.

הל' עבודת יו"כ. פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

הל' חגיגה. פרק א.

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

מעלותיו של המשיח
עבדי,  ישכיל  "הנה  במילים  המשיח  גדלות  את  מתאר  ישעיהו  הנביא 
ירום ונשא וגבה מאוד". חכמינו מסבירים כי פירוש הפסוק הוא שגדולת 

וחכמת המשיח תעלה על של אברהם יצחק ויעקב ואף משה רבינו.

אולם  היום.  כבר  לכל  ניכרת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  מעלתו 
בגאולה השלימה תהיה מעלתו ניכרת יותר ותתבטא בכך שהוא יגלה 
את "פנימיות התורה" - הסודות העמוקים ביותר של התורה וטעמיהם 
גם  ישראל.  עם  לכל  זו  תורה  ילמד  אף  והוא  המצוות,  של  הנסתרים 

האבות ומשה רבינו יבואו ללמוד תורה מפיו!

חוכמתו 
מבנו  גם  אלא  המלך,  דוד  מזרע  רק  אינו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
דוד  מזרע  יהיה  כך קבע השם שהמשיח  אלא  זה אקראי,  אין  שלמה. 
ושלמה בנו. הסיבה לכך היא כיון שאצל שלמה היתה שלימות המלכות 
באופן שכולם התבטלו בפניו והוא לא היה צריך לנהל שום מלחמות. 

שלימות זו נעשתה בכח חכמתו הגדולה.

על חכמתו של שלמה מסופר שבכדי ללמד את העם יראת ה' בחכמתו 
וחמישה  הגדולה הוא אמר שלושת אלפים משלים שונים, חיבר אלף 
חכמתו  על  שמעו  מסביבו  העמים  כל  רבות.  חכמות  וידע  שירים, 
זו שרר שלום בכל העולם  ובאו להתפעל ממנה. בכח חכמה  הגדולה 

מכיון שכולם התבטלו לשלמה המלך מפני חכמתו זו.

בכח  משלמה.  אפילו  גדול  חכם  יהיה  הוא  כי  כתוב  המשיח  מלך  על 
את  ישראל  לעם  ללמד  יוכל  הוא  למשיח,  שתהיה  זו  גדולה  חכמה 

פנימיות התורה העמוקה והנעלית - באופן שתובן בשכל האדם.

חוצה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  התורנית  גאונותו  רק  לא  אכן, 
דורות, אלא גם הבנתו הנדירה בכל נושא שעולה לפניו והאופן בו הוא 
מנהל את העולם היהודי ועד להשפעתו הנרחבת על ממשלות ומליוני 

בני נח בצורה שלא היה לה אח ורע בהיסטוריה היהודית.

נבואתו 
על משה רבינו אומרת התורה כי אין נביא גדול כמותו. עם משה רבינו 
דברי  את  ראו  הנביאים  כל  בעוד  כלומר,  פנים.  אל  פנים  השם  דיבר 
הבורא  עם  דיבר  פשוט  רבינו  שמשה  הרי  בחלום,  או  ברמז  הנבואה 

ושמע את דבריו בהקיץ, כאדם השומע דברי חבירו.

מעוצמת  הנבואה  בשעת  מזדעזע  גופם  היה  הנביאים  כל  בנוסף: 
ומובנת  טבעית  בצורה  הנבואה  את  קיבל  רבינו  משה  ואילו  הקדושה 

מאליה כשיחת רעים פשוטה. 

נביאים.  לשאר  משה  בין  מהותי  הבדל  ישנו  הנבואה  זמני  בענין  גם 
כל הנביאים קיבלו נבואה רק בזמנים מיוחדים, משה רבינו קיבל את 

הנבואה בכל עת שרצה בכך.

מקורות.  שתי  ישנם  הנבואה  בעניין  ומשיח  משה  בין  ההשוואה  על 
משה  כמו  כמעט  גדול  נביא  יהיה  המשיח  שמלך  נאמר  אחד  במקום 
רבינו. ובמקום אחר כתוב שנבואתו של המשיח תהיה אף גדולה יותר 

משל משה רבינו. 

מלך  שליט"א  הרבי  של  הנפלאות  במעלותיו  מתבוננים  אנו  כאשר 
המשיח, הרי זה מעורר אותנו לעשיה מחודשת בעניין קבלת פני משיח. 
לזמן  תואמים  יהיו  ומעשה  דיבור  שהמחשבה  שביכולתנו  כל  לעשות 

הגאולה. יהי רצון שנזכה לראותה מיד ממש נאו!  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

השיטה שמנצחת מכשולים

ברור  פסק-דין  ישנו  - שאז  יהודים  של  פיקוח-נפש  אודות  מדובר  כאשר 
בשולחן ערוך שצריכים להתנהג באופן של "באור פניך יהלכון" - שלימות 
. הרי עצם ה"תרועה" נגד האויב - כבר   . התורה. וכשיתנהגו בצורה כזו 

תפחיד אותו ולא יצטרכו כלל למלחמה.
)ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת וארא, מברכים-החודש שבט - בחדרו - תשל"ח(

נס לוי הינו בחור מוכשר המשרת כחייל בחיל 
שומרת  שאינה  למשפחה  נולד  הוא  האוויר. 
מצוות לעת עתה, אך בתקופה האחרונה החל 
להתקרב לדרך התורה והמצוות על-ידי שליח 
המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט''א  הרבי 

ב'נעלה', יישוב מגוריו - הרב יוסי קליימן.

הרב  הציע  האחרון,  תשרי  חודש  לקראת 
חג  את  יחד  לחגוג  עמו  לנסוע  לנס  קליימן 
הסוכות ושמחת תורה בבית מדרשו של הרבי 

שליט''א מלך המשיח בניו-יורק.

נס רצה בכל מאודו להצטרף לנסיעה. לצורך 
משורה  לנסיעה  הסכמה  לקבל  עליו  היה  כך 
בתהליך  ותפקידים,  דרגות  בעלי  של  ארוכה 
אסף  הוא  ימים.  כחודשיים  האורך  בירוקרטי 
שהגיע  עד  חתימה,  אחר  חתימה  בשקידה 
שם  במסלול,  האחרונה  לתחנה  טובה  בשעה 
קיבל את ההודעה ש... אין לו אישור! הסתבר 

שנגמרו לו ימי החופשה להם הוא זכאי.

בפחי  הביתה  דרכו  את  נס  עשה  יום  באותו 
התשובה  על  רוח  מצב  וחסר  ממורמר  נפש. 

השלילית שקיבל לאחר מאמץ כה גדול...

שיחת  מקבל  כשנס  חלף  מחודש  יותר  מעט 
טלפון מהרב קליימן: "מה דעתך לנסוע איתי 
בעוד שבוע לכינוס שלוחי חב"ד העולמי בניו-
לו  חיובית", השיב  "דעתי היא כמובן  יורק?". 
אישור  להוציא  קל  שלא  ראינו  כבר  "אך  נס, 
הרב  לו  השיב  "מצויין",  מהצבא".  נסיעה 
קליימן, כמו לא שמע את סיום המשפט, "אז 
בלילה  רביעי  ליום  כרטיסים  לנו  קניתי  כבר 

בשבוע הבא".

"מה קנית?!", הפטיר נס בפליאה לתוך הטלפון, 
לו  השיב  "אכן",  לנסיעה!".  אישורים  לי  "אין 
הרב קליימן בניחותא, "אבל יש מושג שנקרא 
זוהי  'לכתחילה אריבער'  'לכתחילה אריבער'. 
הרביעי  האדמו"ר  לנו  שגילה  ושיטה  דרך 
המהר"ש  אדמו"ר  חב"ד,  אדמו"רי  בשושלת 
)רבי שמואל(, שהיה נוהג לומר: "העולם אומר 
שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה אזי הולכים 
מלמעלה, ואני אומר "מלכתחילה אריבער" – 

לכתחילה מלמעלה" )מאידיש(.

"משמעות הפתגם הוא, שאצל מרבית האנשים 
ליעד  להגיע  ניסית  שאם  לחשוב,  מקובל 
בקשיים  נתקל  והינך  הרגילה  בדרך  מסויים 
מעל  'לדלג'  לנסות  עליך  אז  רק  ובמכשולים, 
למטרה  להגיע  בניסיון  והמכשולים  הקשיים 
שצריך  אומר,  המהר"ש  אדמו"ר  אולם  שלך. 
כל  על  דילוג  של  בדרך  מלכתחילה  ללכת 
בבעיות  להתחשב  לא  והמכשולים.  הקשיים 
ועיכובים, אלא לגשת לענין בעליונות מנצחת.

"כשלך  דבריו,  את  קליימן  הרב  סיים  "נס", 

שבוע  נוסע  אכן  שאתה  בבירור  מונח  יהיה 
הבא לרבי שליט''א מלך המשיח, אתה תראה 

שתצליח להתגבר על כל המכשולים!".

חושב  כשהוא  הטלפון  שיחת  את  סיים  נס 
ומהרהר על הדברים המופלאים ששמע. דקות 
נס את מפקדו האישי.  ספורות אחר כך פגש 
אצל  לביקור  נוסע  אני  שבוע  בעוד  "המפקד, 
אני  בניו-יורק.  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי 

צריך שתיתן לזה אישור"...

המפקד הביט בנס בתדהמה. הן רק לאחרונה 
ובמיוחד  סורב,  והוא  כזה  אישור  נס  ביקש 
חודשיים  כלל  בדרך  אורך  האישור  שתהליך 
ימים ואילו כאן מדובר על שבוע בלבד... אך 
המפקד  נענה  מחשבה  של  קצר  רגע  לאחר 
ואמר: "אתה יודע מה? אני מוכן לתת לך ימי 
לזרז  ואפילו  מיוחד,  מפקד  באישור  חופשה 
הנדרשים,  האישורים  שאר  כל  את  עבורך 
בתנאי שעד הטיסה אתה מסיים את משימתך 
בהכנת הדו''ח אודות הביצועים הטכניים של 

המל"ט הצה"לי"...

הדו''ח  הכנת  את  לסיים  הצליח  אכן  נס 
הרב  עם  יחד  לנסוע  וזכה  בזמן,  המבוקש 
קליימן לרבי שליט"א מלך המשיח. כשניגשים 
לעניינים של קדושה בביטחון מוחלט שתהיה 
הצלחה -  רואים את ההצלחה בעיני בשר, גם 

כשזה לא הכי צפוי והגיוני בדרך הטבע.  

הרב יוסי קליימן

הוא אסף בשקידה 
חתימה אחר 

חתימה, עד שהגיע 
לתחנה האחרונה 

במסלול, שם קיבל 
את ההודעה ש... אין 

לו אישור! הסתבר 
שנגמרו לו ימי 

החופשה 



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

ומאיצה  שהולכת  הטכנולוגית  ההתפתחות  לנוכח 
מלך  שליט"א  הרבי  אומר  האחרונות,  השנים  בעשרות 
המשיח כי יש לנצל את ההמצאות החדשות והפיתוחים 
המתקדמים בכדי להוסיף בכבודו של הקדוש ברוך הוא 
בעולם, כלומר להשתמש בהם למטרות של לימוד תורה, 
קיום מצוות, הפצת מעיינות החסידות, ועשיית טוב וחסד.

פעם:  בכל  עצמו  על  שחוזר  בציטוט  מלווים  הדברים 
בראו  לא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  "כל 
אלא לכבודו" – אם זה נברא וזה קיים, זה נועד להרבות 
בכבודו של בורא העולם. אם הדברים אמורים גם לגבי 
טכנולוגיות ותיקות ונושאים שונים בתורה ובמצוות כגון 
לימוד שיעורי חסידות ברדיו, בוודאי ובוודאי שהדברים 
תקפים למיטב ההמצאות של עידן השיתופים והרשתות 
פרסום  של  מכל  הנעלית  המטרה  ולמען  החברתיות, 

בשורת הגאולה וזהות הגואל.

להבין את התהליך
וידיאו  סרטוני  סדרת  של  שמה  זהו  הגאולה'  'מפתחות 
 – כשמה  אשר  חודשים,  מספר  לפני  לרשת  שעלתה 
מסבירה על המפתחות השמיימיים שנמסרו לעם ישראל 
בכדי להביא באמצעותם את הגאולה. התוכן נכתב ומוגש 
על ידי הרב שי הרמתי, המשמש כיום כשליח של הרבי 
בנתניה,  התכלת  עין  בשכונת  המשיח  מלך  שליט"א 
ניסיון  וצבר  בנושא,  שיעורים  מוסר  רבות  שנים  שכבר 
רב במגזרים שונים בכל הקשור ללימוד תורת החסידות 

והסברת בשורת הגאולה.

ושותפי  "ידידי  הרעיון:  נולד  כיצד  משתף  הרמתי  הרב 
מספיק  לא  כי  ואומר  חוזר  היה  מגדרה,  כרמון  נס  הרב 
שיאמין,  רוצים  אנחנו  בה  המסקנה  את  לאדם  להגיש 
שייקח  שלם  מחשבתי  מהלך  אותו  להעביר  יש  אלא 
אותו מהשלב של שמיעת הרעיון לראשונה, למצב שהוא 

מזדהה עם המסר וברור לו שכך הם הדברים. 'תרשום את 
התהליך', תמיד היה אומר".

גם לתלמידים
ויצר סדרה  בסופו של דבר הוא אכן רשם את התהליך, 
למסע  הצופה  את  ולוקחת  שלב,  אחר  שלב  הנבנית 
בדורנו.  משיח  בהתגלות  ומסתיים  בבל  בגלות  שמתחיל 
"יש בסדרה כמה תובנות שגורמות לאנשים לחשב מסלול 

ועד  מהראשון  הסדר  לפי  בסרטונים  הצפייה  מחדש. 
ומציגה  הפאזל,  חלקי  כל  את  מצרפת  והאחרון  השישי 
הגאולה,  נושא  כל  לגבי  ברור  וסדר  משמעי  חד  מידע 

והתפקיד שלנו בהבאתה", אומר הרב הרמתי.

עשרות אלפי צפיות בסדרה נרשמו מאז שהופץ הקישור 
ועד עתה, ותגובות חמות עליה התקבלו אצל הרב הרמתי. 
רוב התגובות הן פשוט "וואו", ורבים אומרים "סוף סוף 
הבנו מה דיברו איתנו כל השנים". באחד המקרים, מנהל 
בית ספר שצפה והתפעל, הראה את הסרטונים לתלמידים, 

בצירוף מערך שאלות שהכין על התוכן הסדרה.

לצפות ולהעביר
"אחת הנקודות שמודגשות בסדרה", משתף הרב הרמתי, 
לנו  נמסרו  הגאולה  מפתחות  ששלושת  העובדה  "היא 
מלמעלה, על ידי מקור אלוקי-שמיימי, ולכן גם ההודעה 
על סיום התהליכים הללו צריכה להגיע ממקור מוסמך 
ברמה כזו. לאחר הכנה של חמישה סרטונים, מתוודעים 
הצופים לכך שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא המנהיג 
כי  ומבינים  היהודי,  העם  של  בהיסטוריה  ביותר  הגדול 
מדובר באיש אלוקים בעל ראיה נשגבה שצופה למרחוק 
קרקע  יוצר  הדבר  הנבואית.  ובראייתו  קודשו  ברוח 
פוריה לקבלת המידע על בשורת הגאולה, ועל השליחות 
 – בפועל  למעשה  הכוונה  תוך  הזו,  בעת  שלנו  היחידה 

קבלת המלכות של הרבי שליט"א מלך המשיח".

בטוב  וערוכה  ואיכותית  גבוהה  ברמה  מוגשת  הסדרה 
גם  אלא  אישי  באופן  בה  לצפות  רק  לא  ומומלץ  טעם, 
לשתף אותה ולהעביר את הקישור אליה לחברים, מכרים, 
לקיים  ביותר  הטובות  הדרכים  אחת  זוהי  משפחה.  ובני 
עניני  ללמוד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הוראות  את 

גאולה בתורה ולקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש.

לצפייה חפשו בגוגל 'מפתחות הגאולה'.  

פעילות ושיעורים לנשים
...בנוגע לכתבה אודות העבודה בין נשים - מובן מאליו שיש 
כלום  כמעט  יודעים  שלא  אלו  בין   - החוגים  בשני  לעבוד 
מיהדות, וגם בין אלו שיודעים אבל לא במידה מספקת, מובן, 
שאין העבודה שוה בשני החוגים, ובמשך הפגישות עם הנשים 

עצמן, מתבררת יותר הגישה שבה יש להשתמש כלפיהן.

על כמה מהשאלות ששאלו אותה, כפי שהנני קורא במכתבה, 
נתנה את המענה הנכון, ולכן הנני מקוה שגם להבא זה יתנהל 

בהצלחה, 

שונים,  בחוגים  שנהוג  וכפי  להיות,  צריך  הסדר  בכלל  אבל 
שעל שאלות שעולות בפגישה אחת, ניתנות התשובות בפגישה 
הבאה, שעל-ידי-זה ניתנת האפשרות להתעמק בשאלות ובכל 

השייך להן.

)אגרות קודש חלק יג עמ' ז - תרגום(

עצה לחיזוק הזיכרון
...מה שכותב בנוגע לכוח הזכרון, יש להשגיח לא לעייף אותו, 
זאת אומרת כאשר מעיינים בספר או לומדים ומרגישים שכוח 
הזכרון מתעייף, יש להחליף את הלימוד לענין אחר של לימוד, 
לעשות  או  וכדומה,  למשניות,  מגמרא  יעקב,  לעין  ממשניות 
ענין אחר של מצוה בינתיים, ואחר כך לחזור ללימוד, והלימוד 
יהי' במה שלבו חפץ, גם יש לדעת בעל פה לפחות כמה פרקים 
כוח  את  יעייף  שלא  באופן  זאת  לחזור  ולהשתדל  משניות, 

הזכרון, גם אם זה יקח מעט יותר זמן.

)אגרות קודש חלק יג עמ' קיח - תרגום(

לשכפל את המפתחות לכולם

הרב שי הרמתי. צילום מתוך הסדרה

יש בסדרה כמה תובנות 
שגורמות לאנשים לחשב 

מסלול מחדש. הצפייה 
בסרטונים מצרפת את כל 

חלקי הפאזל, ומציגה מידע 
חד משמעי וסדר ברור לגבי 
כל נושא הגאולה, והתפקיד 

שלנו בהבאתה


