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אחד מתפקידיו של מלך המשיח הוא להלחם את מלחמות 
המפרשים  מגדולי  אחד  האברבנאל,  הרשעים.  כנגד  ה' 
מסביר כי מלך המשיח יהיה צדיק שהכה בשבט פיו וברוח 

שפתיו ימית רשע וילחם מלחמת 
לפי  בחנית.  ולא  בחרב  לא  ה' 
שיהיו מלחמותיו בכח אלוקי ולא 

ביד אדם.

נשיאותיו,  שנות  לאורך  ואכן, 
פועל הרבי שליט"א מלך המשיח 
פעולות רבות להצלת עם ישראל 
אלו  שמימיים  מאירועים  אחד   -
שנים  ותשע  ששים  לפני  אירע 

בחג הפורים תשי"ג )1953(.

הוא רע!
של  האימה  ימי  היו  הימים 
סטאלין  של  העריץ  משטרו 
גילויי  מחד  המועצות.  בברית 

הרחובות  את  כזב  בתעמולת  שטפו  אובססיביים  הערצה 
ומאידך מעצרים המוניים ורציחות של כל מי שנחשד בחוסר 
ובתוכם  היהודים  במיוחד סבלו מכך  הסכמה עם השלטון. 
ניסו  שם  הברזל,  מסך  מאחורי  שנותרו  רבים  חב"ד  חסידי 
לשמור על הגחלת היהודית, ביודעם כי מי שייתפס עוסק 

בעניני דת, אחת דתו.

הרבי שליט"א מלך המשיח, כואב את כאבם של אלו הנאנקים 
תחת המגף הקומוניסטי, ופועל בחשאי לסייע להם בדרכים 
שונות באמצעות שליחיו. במקביל מתחילה להתרקם אחת 
מעלילות הדם הנוראיות... באופן מפתיע, בתאריך כ"א טבת 
המאמר  את  להדפסה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מוציא 
"אין הקב"ה בא בטרוניה" המדבר על סבלם של בני ישראל 

בגלות.

חמישה ימים לאחר מכן, התפרסמה בכלי התקשורת בברית 
שקיבלה  הפרשה  המועצות 
את השם "משפט הרופאים", 
היה  העלילה  תקציר 
בינלאומית  רשת  חשיפת 

קציני  "לחסל"  שביקשו  יהודיים  רופאים  של  מאורגנת 
בציבור  אותותיה  את  נתנה  המאורגנת  העלילה  צבא... 
נערכו  יהודי. במקביל  בגילויי אנטישמיות כלפי כל  שהחל 
מאות  של  להגלייתם  השלטונות 
"הגנה"  לצורך  לסיביר  אלפים 
שעמדו  הפוגרומים  מפני  עליהם 

להתפרץ.

בהתוועדות בחג הפורים ב-770, 
מלך  שליט"א  הרבי  הפתיע 
הפילו  כאשר  כי  וסיפר,  המשיח 
ברוסיה,  המלוכה  שלטון  את 
הרש"ב  הרבי  בחירות,  נערכו 
בהם  ליטול  לחסידים  הורה 
שהלך  החסידים  אחד  אך  חלק, 
בהליך,  בקיא  היה  לא  להצביע 
כדי  לקלפי  הלך  לו,  משהסבירו 
כשהגיע  ההוראה.  את  לקיים 
שהריעה  בקבוצה  נתקל  למקום 
לעידוד  "הורה"  בקריאות 
"הוא-רע"  מכריזים  הם  כי  הבין  חסיד  אותו  אך  מפלגתם, 
והצטרף לקריאתם באומרו "הוא רע! החסידים שהבינו כי 
מתרחש כאן אירוע שמיימי, החלו לזעוק בהתוועדות "הוא 
רע הוא רע". מיד לאחר מכן פתח באמירת מאמר חסידות 
שני, באורח נדיר. כעבור ימים ספורים נמסר כי סטאלין מת, 

ובכך הסתיימה עלילת הרופאים והיהודים נשמו לרווחה.

קיבוץ גלויות
רועה  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  ממשיך  היום.  גם  כאז 
ישראל האמיתי, להגן על כל יהודי בכל מקום בעולם. מאות 
וברכתו  עצתו  את  ומבקשים  יום  מידי  אליו  פונים  ואלפים 

ומקבלים מענה מדיוק באמצעות האגרות קודש.

בשנים  יהודים  מיליוני  של  פוסקת  הבלתי  העליה  גם  כך 
האחרונות לארץ הקודש, הנעשית כחלק מהתחלת "קיבוץ 
משטרי  את  המסיר  המשיח,  מלך  של  בהשפעתו  הגלויות" 
הרשע בזה אחר זה, והופך את העולם לטוב, טוב שישולם 

בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

נערכים למבצע פורים

חג  לקראת  ההכנות  נפתחו  חב"ד  במוקדי 
שליט"א  הרבי  של  הוראתו  על-פי  הפורים. 
חב"ד  חסידי  אלפי  יצאו  המשיח  מלך 
הפורים  חג  בימי  הרחובות  אל  והפעילים 
על מנת לשמח את כל היהודים ולתת להם 
את האפשרות לקיים את מצוות החג. מרכז 
ההפצה – ממש הוציא לאור חומרי הסברה 
ואמצעי עזר להפצת בשורת הגאולה ומצוות 
רעשנים,  שלטים,  פוסטרים,  עלונים,  החג: 
טלפון:  והזמנות,  לפרטים  ועוד.  מגילות 
 054-2248-770 וואצאפ:   077-5123-770
mamesh.org להזמנות און ליין באתר

י"א ניסן - יום החינוך

פורוול,  אפאב  מר  סינסינטי  עיריית  ראש 
יום  את  שקובעת  הצהרה  על  השבוע  חתם 
יום  לטובה,  עלינו  הבא  ניסן  י"א  הבהיר 
מלך  שליט"א  לרבי  ועשרים  מאה  ההולדת 
המשיח ל'יום החינוך והשותפות בסינסינטי'.

בית חב"ד בשדה התעופה

במדינת  החב"דית  הפעילות  התרחבות 
חביב,  אליהו  הרב  השליח  ידי  על  אתיופיה 
הם  אלו  בימים  טובות:  בשורות  מביאה 
והבאת  התפילה  אולם  לשיפוץ  נערכים 
בשדה  חב"ד  בית  להקמת  נוספים  שלוחים 
בשנים  שהפך  אבבה  באדיס  התעופה 

האחרונות למרכזי ליעדי טיסות רבות.

וברוח שפתיו ימית רשע
הרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות פורים 

תשי"ג )53'(, מניף את ידיו בקריאה "הוא-רע"

המלחמות של
מלך המשיח

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייצב לשמור על כל יהודי ויהודי, כרועה נאמן. כך גם בעת העלילה הגדולה על 
יהודי ברית המועצות לפני כשבעים שנה, אז פעל להמית את הצורר שביקש לפגוע במיליוני היהודים
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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

ים  ִשׁ ַהנָּ "ְוָכל  כו(  לה,  )שמות  על הפסוק  ויקהל,  בפרשת 
מפרש   ים",  ָהִעזִּ ֶאת  ָטוּו  ָחְכָמה  בְּ אָֹתָנה  ן  ִלבָּ ָנָשׂא  ר  ֲאֶשׁ
רש"י "שמעל גבי העזים טווין אותן". כלומר הנשים טוו 
להבין:  ויש  העזים.  אל  מחובר  בעודו  )נוצה(  הצמר  את 
טווין  העזים  גבי  ש"מעל  בכך  והתועלת  המעלה  מהי 

אותן", לשם מה היה צורך בכך?

ולכאורה, אדרבה: כאשר הצמר מנותק ונפרד מן העזים 
יותר, מאשר  ובקלות  יותר  טוב  באופן  אותו  לטוות  ניתן 

כשטווים אותו "מעל גבי העזים"?.

לטוות את העיזים 
למשכן  ישראל  בני  שנדבת  כיוון  הוא:  לכך  הטעם  אך 
כשם  הרי   - לה'  והקרבה  כנדבה   - לה'  תרומה  הייתה 
וממין  החי  ממין  קרבן  שונים:  סוגים  ישנם  שבקרבנות 
הצומח )כפי שמוצאים בפרשת בראשית, לגבי קרבן קין 
וקרבן הבל(, וקרבן מבעלי-חיים חשוב יותר מקרבן שבא 
מן הצומח, הרי בדומה לכך גם בענייננו: כשאפשר לטוות 
זוהי  החי,  מין  לעזים,  מחוברים  בעודם  הצמר  חוטי  את 
יותר מאשר טוויית הצמר לאחר שנחתך  תרומה נעלית 

מן העזים.

חיים  לבעלי  מחוברים  עדיין  שהם  זמן  כל  הצמר  חוטי 
החי,  למין  קשר  להם  יש  לגדול,  ממשיכים  הם  )העזים( 
נחתכו  שכבר  חוטים  כן  לא  אך  החי.  מגוף  יונקים  הם 
מגוף החי. ובמיוחד כפי שהוסבר לעיל, שהחוטים הובאו 
בהיותם  בכך,  היתרון  ברור  הרי  העזים  גבי  על  בעודם 

בגדר של דבר חי בשעת נתינתם.

הנשים "טוו את העזים" משום שכך היה העיבוד טוב יותר 
- "אמנות יתירה", כלשון רש"י: הטווייה מעל גבי העזים 

יוצאת משובחת יותר מאשר טוויית הצמר לאחר שכבר 
מחוברות  עדיין  השערות  כאשר  כי  העזים  מן  נחתכה 
יתרון  ורכות, שזהו  יש בהן לחות  יונקות מהבהמה,  והן 

באמנות הטווייה.

הוראה הנלמדת מנשים
ים  ִשׁ אך לכאורה אין מובן לשם מה מספרת התורה ש"ַהנָּ
ים"? הרי יריעות  ָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעזִּ ן אָֹתָנה בְּ ר ָנָשׂא ִלבָּ ֲאֶשׁ
העזים היו הרי רק במשכן אבל לא במקדש )כולל המקדש 
העתיד להיבנות, ובמיוחד שהוא "בנוי ומשוכלל" ו"יגלה 

ויבוא משמים"(, וזהו "מאורע שאירע, והרי מה שהיה - 
היה, ואין עניינה של התורה לספר היסטוריה?

אָֹתָנה  ן  ִלבָּ ש"ָנָשׂא  הנשים  מן  מכאן,  הנלמדת  ההוראה 
ָחְכָמה", היא: כאשר הקדוש ברוך הוא נותן ליהודי חוש  בְּ
לו  ניתן  לא  זה  שדבר  לדעת  צריך  הוא  מיוחד,  וכשרון 
בשביל עצמו בלבד, אלא הוא צריך לנצל זאת בעבודתו 
לעשות מהעולם משכן, דירה לקדוש ברוך הוא - בדיוק 
כפי שהיה אצל הנשים בזמן בניית המשכן, שבהיות והיה 
שאת  הבינו,  הן  לאחרים,  היה  שלא  מיוחד  כישרון  להן 
הכישרון הזה שנתן להן הקדוש ברוך הוא, עליהן לנצל 
ושכנתי   - השכינה  השראת  תהיה  שבו  המשכן  לבניית 

בתוכם.

כשיש פרנסה יותר מהרגיל 
ולכן, למרות שהן לא נצטוו לעשות את הטוייה ב"אמנות 
יתירה", מספרת התורה שהן בעצמן התעוררו לעשות את 
התורה  נותנת  ובכך   - ה'  משכן  למען  יתירה"  ה"אמנות 

הוראה לדורות.

וכיוצא  מיוחדים  לכישרונות  בקשר  קיים  שהדבר  כשם 
בזה, שיהודי צריך להשקיעם בעבודה של הפיכת העולם 
גם  דומה  באופן  הדבר  קיים  הוא,  ברוך  לקדוש  לדירה 
בעניינים אחרים שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי. לדוגמא: 
מהרגיל,  יותר  פרנסה  לו  נותן  הוא  ברוך  הקדוש  כאשר 
עליו לדעת, שהוא צריך להרבות ולהוסיף בנתינת צדקה, 
תרומה לה'. עד לגמר ושלימות הכוונה והתכלית, בעשיית 

דירה לו יתברך כאן בעולם הזה, בקרוב ממש.

 )על פי שיחת שבת פרשת ויקהל ה'תשל"ו,

 ומוצאי שבת קודש פרשת ויקהל-פקודי ה'תשל"ט(

לנצל את הכישרון

להוסיף בצדקה

שקלים:  מפרשת  בפועל  למעשה  ההוראה 
שהרי  הצדקה,  בנתינת  להוסיף  שיש 
בצדקה יש כמה דרגות: מעשר, חומש, "כל 
אשר לאיש יתן בעד נפשו". ולהחליט בזה 
עוד בשבת זו, וגם להתחיל בזה כגון על-ידי 
. ומזה   . נתינת מאכל ומשקה וכיוצא-בזה 
שנתינת  בפועל,  למעשה  ההוראה  מובנת 
להיות  צריכה  וגמילות-חסדים  הצדקה 
נפשו,  כחות  עשר  כל  בזה  באופן שמכניס 
על  ומדבר  חושב  בפועל,  להעשיה  שנוסף 
דבר זה כו'. ועל-ידי-זה מזרזים את הגאולה 

שתבוא תיכף ומיד...

)משיחות שבת פרשת ויקהל ה'תשנ"ב - מוגה(

 ויקהל משה את כל 
עדת בני ישראל   )ויקהל לא, א(

בהדגשה מיוחדת, כשרואים בשנים האחרונות איך שנעשה 
מכל  ישראל  בני  של  גליות  קיבוץ   – בפשטות  ה"ויקהל" 
באין־ערוך  היא  והעליה  לארץ-הקודש.  שעולים  העולם, 

להעליות שהיו פעם בדורות שלפני זה.

)משיחת שבת פרשת ויקהל תשנ"ב - מוגה(

 ויעשו כל חכם לב בעושי 
המלאכה את המשכן   )ויקהל לו, ח(

)משלי  שנאמר  בשלשתן,  המקדש  בית  יבנה  לעתיד  ...וכן 
חדרים  ובדעת  יתכונן  ובתבונה  בית  יבנה  בחכמה  כ"ד( 
ימלאו כל הון יקר ונעים... אמר הקב"ה בעולם הזה היתה 

רוחי נותנת בכם חכמה, ולעתיד אני נותן בכם חכמה ומחיה 
אתכם, שנאמר )יחזקאל ל"ז( ונתתי רוחי בכם וחייתם.

)ילקוט ראובני(

ויעש לו זר זהב   )ויקהל לז, כו(

של  הכבוד  ככסא  הארון  מעשה  הוא  חביב  אומר,  נתן  רבי 
מעלה, שנאמר, "מכון לשבתך פעלת ה' מקדש וגו'" )שמות 
של  המקדש  בית  כנגד  מכוון  מעלה,  של  שמקדש  יז(.  טו 
כסא הכבוד של מעלה, שנאמר,  כנגד  מכוון  והארון  מטה. 
"כסא כבוד מרום מראשון" )ירמיה יז יב(. ובאיזה מקום היה 
אל  ידיך".  כוננו  ה'  מקדש  ה'  "פעלת  הוי,  מקדשנו,  מקום 
תקרי מכון ]אלא מכוון, כנגד כסא הכבוד, הוא עשוי למעלה 
הימנה, שהם כפרה. עשה למעלה ממנו כפורת, שהשרפים 

עומדין ממעל לו[. 

)תנחומא(

כאשר הקדוש ברוך הוא נותן 
ליהודי חוש וכשרון מיוחד, 
דבר זה לא ניתן לו בשביל 

עצמו בלבד, אלא הוא צריך 
לנצל זאת בעבודתו לעשות 

מהעולם  - משכן

זמני
השבת

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

17:25   17:16   17:03  17:13  16:58   הדלקת נרות 

18:25   18:14   18:12  18:13   18:11   יציאת השבת  

הפטרה: ויכרות יהוידע - לכהנים יהיו )מלכים-ב יא, יז - יב, יז(
מברכים החודש אדר שני. המולד: ליל חמישי, שעה 3, 51 דק' ו-17 חלקים. ראש חודש ביום: חמישי ושישי



  כ"ד - ל' אדר א'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לדבר במילים קשות ואמיתיותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' חובל ומזיק. פרק ד-ו.
פרק ז-ח. הל' רוצח ושמירת נפש. פרק א.

פרק ב-ד.
פרק ה-ז. 
פרק ח-י.

פרק יא-יג.
ספר קנין..הל' מכירה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' טומאת מת. פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.
פרק כ.

פרק כא.

פרק כב.

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

סימנים של משיח
מי הוא זה שניתן לומר עליו שהוא משיח? פשוט מאוד - מי שממלא 
 - והמצוות  התורה  שלימות  את  לממש  פועל   - התפקיד  הגדרות  את 
ונשלח ע"י הבורא. לכן כותב הרמב"ם סימנים שבאמצעותם ניתן לזהות 
את מלך המשיח. בהתגלותו של המשיח ישנם שלבים: בשלב הראשון 
הוא פועל לגרום לעם ישראל לשמור כמה שיותר את התורה והמצוות, 
זה הוא נקרא בלשון ההלכה  אך עדיין לא הצליח בכך לגמרי. בשלב 
"בחזקת משיח". בשלב השני מלך המשיח הצליח במשימתו והביא את 

שלימות קיום המצוות. שלב זה נקרא בהלכה "משיח ודאי".

חזקה
חשוב לדעת ש"חזקה" בלשון ההלכה משמעה עובדה ברורה. לדוגמה: 
כאשר אחד יטען שחברו השתלט על ביתו. אם המתגורר בבית נמצא 
הוכח  לא  עוד  כל  "מוחזק".  נחשב  הוא  הרי  שנים,  משלוש  יותר  שם 
אחרת, מכוח החזקה תהיה הפסיקה לטובת היושב בבית, על אף טענת 

ההשתלטות.

כך גם בנוגע למלך המשיח. "חזקת משיח" פירושו שהוא המשיח שבא 
לגאול את עם ישראל. בסוף כאשר הוא ישלים את המשימה, יכניע את 
המציקים לישראל, יבנה את בית המקדש, ויקבץ את נדחי העם מכל 
העולם - אז יזכה המשיח לתואר הסופי "משיח ודאי". הדגש כאן הוא, 
גורע  אינו  בתחילה,  המשיח  מלך  נקרא  בו  משיח"  "בחזקת  שהתואר 
מאומה מעובדת היותו המשיח המיוחל שנשלח מאת השם להושיע את 
ישראל. יחד עם זאת, לתואר "משיח ודאי" הוא זוכה רק כאשר מסיים 

את התהליך.

סימני חזקת משיח
אלו הם הסימנים של "חזקת משיח": א( בלשון ההלכה: "יעמוד מלך 
בהנהגה  ולנהוג  המלך  דוד  מזרע  להיות  צריך  משיח  דוד".  מבית 
להיותו  יסוד  תנאי  הינה  המלך  דוד  מזרע  היותו  עובדת  מלכותית. 
משיח, כיון שהשם הבטיח לדוד שהמשיח יהיה מזרעו. בנוסף, הנהגתו 
המלכותית מראה ומגלה לעם את הופעתו. והנה, הוא בא להחזיר את 

שלימות התורה והמצוות.

כיוון  אביו".  כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  "הוגה  ההלכה:  בלשון  ב( 
ומצוות  תורה  לקיום  העם  את  להביא  המשיח  של  העיקרי  שתפקידו 
בשלימות, ואת העולם כולו לידיעת השם - מלך המשיח צריך להיות 

כזה שבעצמו הוגה בתורה ועוסק במצוות.

דאגתו  בדקה".  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "יכוף  ההלכה:  בלשון  ג( 
מצוותיה.  את  ויקיים  התורה  בדרך  ילך  ישראל  עם  שכל  המשיח  של 
הלשון "יכוף" אינו במשמעות של כפיה וכוחניות חלילה, אלא הכוונה 
ללכת  עד שמוכרחים  יהודי,  לכל  גדולה  כך  כל  אהבה  משפיע  שהוא 
אחריו ולעשות את המצוות כמוהו. בנוסף לחיזוק אלו שאינם שומרים 
את התורה והמצוות עדיין, הוא גם מחזק ומדריך את שומרי התורה 

להוסיף, להדר ולהתקדם בתורה ומצוות.

להביא  מתפקידו  כחלק  השם".  מלחמות  "וילחם  ההלכה:  בלשון  ד( 
לשלימות קיום המצוות, הוא מטפל בכל המציקים לכך. מלחמות אלו 
אינם בפירוש המקובל של המושג, עם טנקים ומטוסים. הוא אינו נצרך 
לאלו, ומלחמותיו נעשות בדרכים רוחניות להביא את העולם לשלימות. 

והעיקר שנזכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה השלימה 
מיד ממש!  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

שידוך בחמש דקות

דיפלומטיה'  ב'הלכות  טעות  להם  היתה  שכאשר  היתה  המציאות  והנה, 
נבהל  מיד  השני  הצד  אזי   - ואמיתיות  קשות  במילים  ב'טעות'  ודיברו 

והפסיקו לדבר על-כך והורידו את הנושא לגמרי מסדר היום.

)משיחת שיחת מוצאי שבת-פרשת ויקהל-פקודי תשל"ט - בלתי מוגה(

חב"ד  בית  מנהל  ליפש,  יהודה  הרב  מספר 
בשכונת רמת-אביב ג' בתל-אביב:

לפני כשנתיים, ביום בהיר אחד, קיבלתי שיחת 
ובפיה  מחולון  מוכרת  לא  מאישה  טלפון 
לזכות  האפשרות  על  שמעה  היא  בקשה: 
לרבי  בכתיבה  מופלאות  וישועות  בברכות 
האגרות  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א 

קודש. 

נפילות  בציפיות,  גדוש  היה  כבר  חייה  מסע 
מוכרחת  היא  כי  הרגישה  והיא  ואכזבות, 
למצוא משהו שיתן לה יציבות וכח להמשיך 
באגרות  ברכה  לבקש  'ברצוני  החיים.  במסע 

הקודש' אמרה.

חב"ד.  לבית  הגיעה  והיא  רב  זמן  עבר  לא 
מטבע  לתת  ידיים,  ליטול  אותה  הדרכתי 
כנהוג,  טובה,  החלטה  קיבלה  והיא  לצדקה 
שפחות- מצוות  במספר  תתחזק  במסגרתה 
הקפידה עליהן. במכתבה גוללה באריכות את 
סיפור חייה, כיצד פעמים רבות מספור חשבה 
עבורה  המיועד  הזוג  בן  מגיע  כבר  שהנה 
כבר  היא  כעת  התאכזבה.  ושוב  שוב  ולבסוף 
התקרבה לגיל 40 ועדיין לא מצאה את זיווגה. 
היא חתמה את מכתבה בבקשה מעומק הלב 
מהרבי שליט"א מלך המשיח שיברכה שתזכה 

לבנות בית נאמן בישראל, ובקרוב ממש.

מול  עיניים  שעצמה  עד  דעתה  נתקררה  לא 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הגדולה  תמונתו 
המשיח שמוצבת בבית חב"ד, הקריאה בלחש 
לנשיא  התקשרותה  את  והביעה  מכתבה,  את 
ורבינו מלך  מורנו  אדוננו  'יחי  בהכרזת  הדור 
את  הכניסה  מכן  לאחר  ועד'.  לעולם  המשיח 
הקודש  אגרות  מכרכי  אחד  דפי  בין  מכתבה 

שבחרה באקראי.

בעמודים החופפים למכתבה הופיעה תשובת 
אותה  שהותירה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
מפורשות  ברכות  היו שם  גדולה.  בהתרגשות 
יסודי  על  בישראל  בית  ולהקמת  לחתונה 

התורה והמצוות!

של  רוח  במצב  חב"ד  מבית  יצאה  האישה 
לראות  תזכה  ממש  שבקרוב  ובבטחון  שמחה 

בהתממשות הברכות. 

אולם גם היא עצמה לא שיערה עד כמה מהר 
תתקיים הברכה...

המרכז  בלב  ממוקם  אביב  ברמת  חב"ד  בית 
צאתה  עם  פנתה  והאישה  'שוסטר'  המסחרי 
לאחר  ספורות  דקות  החנויות.  באחת  לקניה 
ומכיר  בשכונה  הגר  בזוג  שם  פגשה  מכן 
הנשים  ובין  לראותה  שמחו  הם  הוריה.  את 
שאלה  כדי  כשתוך  נעימה  שיחה  התגלגלה 

המכרה בטבעיות 'כמה ילדים יש לך?'...

רגשות  מציפה  הזו  שהשאלה  ידעה  לא  היא 
עזים של כאב. 

את  נשכה  חב"ד  בבית  שביקרה  האישה 
לא  עדיין  אני  לצערי  ילדים.  לי  'אין  שפתיה. 
עבורי  זוג  לבן  רעיונות  לך  יש  אם  נשואה. 

אשמח לשמוע'.... 

בני הזוג עצרו את השיחה למספר שניות של 
האישה  של  במוחה  הבזיק  לפתע  מחשבה. 
היא  דוד?',  הזה...  הבחור  עם  'מה  רעיון. 
להיות  יכול  הוא  לי  'נראה  לבעלה,  פנתה 
ממש מתאים!'. 'וואו! בהחלט! אני חושב שזה 
הבעל  השיב  משמים',  זוג  ממש  להיות  יכול 

בהשתאות.

את  כשראתה  מאמינה  כלא  עמדה  האישה 
לאחר  מתגלגלים  הדברים  בה  המהירות 
מלך  שליט"א  הרבי  של  ברכתו  את  שקיבלה 

המשיח. 

עוד באותו היום נקבע זמן לפגישה בין האישה 
בהצלחה,  עלתה  הפגישה  המוצע.  לבחור 
כשתוך  נוספים,  מפגשים  נקבעו  בעקבותיה 
זמן קצר נקבעה ההחלטה: מקימים יחד בית 

נאמן בישראל! 

מסכת  לסיים  כדי  שצריך  מה  כל  לפעמים 
לרבי  לכתוב  רק  זה   – ממושכת  ייסורים 

שליט"א מלך המשיח ולבקש את ברכתו.  

הרב יהודה ליפש

האשה שזה עתה 
יצאה מבית חב"ד 
נשכה את שפתיה 

בצער באומרה: "אין 
לי ילדים. לצערי אני 
עדיין לא נשואה. אם 

יש לך רעיונות לבן 
זוג עבורי אשמח 

לשמוע..."



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

מלך  שליט"א  הרבי  של  והעשירה  הענפה  תורתו  מתוך 
שיחות,  של  כרכים  מאות  פני  על  המשתרעת  המשיח, 
ה'דבר  בייחודן שיחות  בולטות  ועוד,  מאמרים, מכתבים 
בשנים  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  נשא  אותן  מלכות' 
תשנ"א-תשנ"ב – 1991-1992. שיחות אלו מפורסמות בכך 
מורות  הן  ולמעשה  הגאולה,  בנושא  רבות  עוסקות  שהן 
את הדרך לחיים של משמעות בעידן זה של בוא הגאולה 
– מהי משמעות התקופה, מהי העבודה הנדרשת מאיתנו 

כעת, מה עלינו לפרסם, ועוד חידושים רבים ומיוחדים.

ליצור מחויבות
ללמוד  מבקשים  רבים  אלו,  שיחות  של  הייחודיות  בשל 
אותן בקביעות מידי שבוע בשבוע, אך לא כולם מצליחים 
– לעיתים מפני חוסר הבנה, ופעמים רבות בגלל הקושי 
להתפרסם  החלו  האחרונים  בשבועות  בכך.  להתמיד 
שיעורים המסכמים ומעבירים את תוכן השיחה השבועית 
בשפה קולחת ובהירה באורך ממוצע של 34-40 דקות. 
דפנה,  אסף  הרב  החב"די  המרצה  של  בפרויקט  מדובר 

שמשתף כיצד הכל החל:

"בחג החנוכה השנה זכיתי לנסוע אל הרבי שליט"א מלך 
רוממות  הרגשתי  המיוחד  הביקור  ימי  במהלך  המשיח. 
להמשך  חדשים  כוחות  מקבל  אני  כי  חשתי  הרוח, 
לקדוש  התפללתי  כלשהו,  כיוון  חיפשתי  שליחותי. 
מהרבי  וביקשתי  הנכונה,  בדרך  אותי  שינחה  הוא  ברוך 
שליט"א מלך המשיח שיאיר לי את הדרך. לפתע, ממש 
קיבלתי הארה שלימוד שיחות  הביקור האחרונים,  בימי 
'דבר מלכות' הוא חיוני ביותר, וחובה עליי לפתח קביעות 
והתמדה בלימוד זה. מכיוון שאני מכיר את עצמי הבנתי 
מיד שהחלטה כזו לא תחזיק מעמד זמן רב, אלא אם כן 

תהיה לי מחויבות חזקה לכך".

הלימוד משפיע
מידי  לפרסם  להתחיל  פשוט:  היה  מצא  שהוא  הרעיון 
כדי  מלכות'.  ב'דבר  השבועית  השיחה  על  שיעור  שבוע 
למסור את השיעור עליו יהיה ללמוד את השיחה היטב, 
ומכיוון שהשיעורים אמורים להתפרסם מידי שבוע, הוא 
'ייאלץ' ללמוד בכל שבוע את השיחה. הוא גיבש לעצמו 
את הקונספט של השיעורים – מוקלטים, באורך ממוצע 

מבוסס  אלו  בשיחות  הלימוד  מהלך  דקות.   30-40 של 
הוא מעביר  וכאשר  בין חלקי השיחה,  הרבה על הקשר 
את השיעור הוא שם דגש על הסברת ההקשרים לתועלת 

הבנה מיטבית של השיחה.

"התחלתי לפני כעשרה שבועות", הוא אומר, "ואני מרגיש 
עליי. השיחות  הזה משפיע  כיצד הלימוד  באופן מוחשי 
לחיות  לי  גורמות  הן  התפיסה,  כל  את  משנות  הללו 
לרבי  ההתקשרות  רמת  את  משדרגות  גם  הן  גאולה. 
מופיעה  בשיחות  מקומות  בכמה  המשיח.  מלך  שליט"א 
הנקודה שאם יהודי רוצה לצאת מהגלות הוא צריך להיות 
מחובר למישהו שנמצא למעלה מהגלות, ומי אכן עונה 
להגדרה כזו? נשיא הדור בעצמו. לכן מסקנה מתבקשת 

היא לחזק את הקשר שלנו אליו".

למה לשכנע?
השיעורים זמינים להאזנה גם בYouTube. מאז שהחלו 
להתפרסם השיעורים הוא מקבל תגובות חמות מלומדים 
מרוצים. רבים מנצלים את זמן הנסיעות בדרכים להאזנה, 

ואומרים כי כעת קל יותר ללמוד ולהבין את השיחות.

אליהם  במקומות  הזה  הלימוד  על  מדבר  דפנה  הרב 
הוא מגיע ועם האנשים איתם הוא נפגש, ורואה כמטרה 
להדביק גם אחרים בהתלהבות: "דיברתי עם מישהו על 
חשיבות לימוד 'הדבר מלכות' עוד ועוד, ולבסוף סיכמנו 
ללמוד יחד. לאחר חמש דקות של לימוד הוא עצר ואמר 
אותי?  בניסיון לשכנע  זמן  'לשם מה הקדשת הרבה  לי: 
מבין  הייתי  וכבר  ללמוד  להתחיל  פשוט  צריכים  היינו 
בשיעורים  שלי  המרכזית  המטרה  בעצם  זו  לבד'.  זאת 
אם  בעצמם.  מלכות'  'דבר  ללמוד  יתחילו  שאנשים   –
נגמרו  כיום  הצטדקויות,  אלו  אי  למישהו  היו  היום  עד 

התירוצים".  

אם אין עניים בסביבתו
אין  שבסביבתו  כיון  שואל,  בו  ב',  מיום  מכתבו  על  במענה 

עניים, ומצד שני רצונו לקיים את מצות הצדקה.

במקום  אותה  ומניחים  צדקה  נותנים  כזה,  במקרה  בכלל,  א( 
נפרד, ואחר-כך שולחים זאת לגבאי צדקה נאמן כדי שיחלק 

במקומו )אם בינתיים לא פוגשים עניים במקום(.

)אגרות קודש חלק יד עמ' קצג - תרגום(

מצוות עליה לרגל
ב( כיון שעתה לא יכולים לקיים את המצוה לעלות לרגל, שואל 

במה ניתן להמיר זאת.

ישנם ספרים אחדים בהם מבואר ענינה של כל מצוה ברוחניות, 
לבית  השייכות  והמצוות  גלות,  היתה  לא  הרי  הרוחניות  ועל 
לקיים  אפשר  אי  שבגשמיות  הקרבנות,  כהקרבת  המקדש, 
זאת עכשיו, הרי אומרים שזהו ענין עבודה זו תפילה, שכנגד 

קרבנות תקנום, 

כך גם המצוה לעלות לרגל, היא הרי היתה כדי לעלות לראות 
וביטול  השתחואה  בקדושה,  חדורים  להיות  ולהשתחוות, 
לאלקות, את החלק הרוחני שבזה, אפשר לקיים גם עתה ע"י 
ביטול  לידי  מגיעים  אשר  עד  ית'  הבורא  בגדלות  התבוננות 
ב.  צח,  ברכה,  פרשת  תורה  בלקוטי  מבואר  שזה  כפי  עצמו, 
ניתן  שלהם,  הרוחנית  וההסברה  המצוות  שרשי  את  בכלל, 
ובספר  חסידות,  פי  על  צדק  להצמח  המצוות  בספר  למצוא 

החינוך בדרך המוסר...

)אגרות קודש חלק יד עמ' קצג - תרגום(

המתכון הבטוח לחיים של גאולה

הרב אסף דפנה

אני מרגיש באופן מוחשי 
כיצד הלימוד הזה משפיע 

עליי. השיחות הללו 
משנות את כל התפיסה, הן 

גורמות לי לחיות גאולה. 
הן גם משדרגות את רמת 

ההתקשרות לרבי שליט"א 
מלך המשיח


