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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

אחד הסימנים המבשרים את בוא חודש האביב, הוא בשבת 
זו, שלצד היותה שבת בה מברכים את החודש הבא עלינו 

לטובה, גם קוראים בה את "פרשת פרה".

בספר  הנקרא  הפרשה,  קטע 
מוצאים  אותו  השני,  התורה 
בציווי  עוסק  התורה,  לקריאת 
מטומאת  לטהרה  בדרך  האלוקי 
מת. כל אדם אשר עמד בסמיכות 
שכב  אשר  במבנה  או  לקבר, 
להיטהר  והדרך  נטמא,  מת,  שם 
הזאה  ידי  על  היא  זו,  מטומאה 
המטהרת  אדומה,  פרה  מאפר 
את הטמאים, לפי הסדר המדוייק 
לקריאת  הכתוב בפרשה. הסיבה 
כדי  הוא  זה,  בשבוע  הפרשה 
יש  כי  ישראל,  לבני  להזכיר 
ההכנות  את  לעשות  להתחיל 
חלק  כאשר  הפסח.  חג  לקראת 
את  גם  כוללות  הכנות  מאותן 

הקרבת קורבן הפסח בבית המקדש, הרי שיש צורך להזכיר  
לעם על החובה להיטהר כדי שיוכלו לקיים את המצווה.

הלכה פסוקה
לפרה  מתייחס  החזקה,  היד  שלו  ההלכות  בספר  הרמב"ם, 
משנצטוו  נעשו  אדומות  פרות  "תשע  כי  וקובע  האדומה, 
משה  עשה  ראשונה  בשנייה.  הבית  שחרב  עד  זו,  במצווה 
הבית.  חורבן  עד  מעזרא  ושבע  עזרא,  עשה  שנייה  רבנו, 
יהי  כן  אמן  ייגלה,  יעשה המלך המשיח, מהרה  והעשירית 

רצון".

המפתיעה  לתוספת  מתייחס  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
בדברי הרמב"ם, כאשר בתוך ספרו שנועד לתמצת במדויק 
קשור  אינו  שלכאורה  ענין  הוא  מוסיף  בלבד,  ההלכות  את 
ההלכה,  לעצם  ישירות 
ואומר "מהרה ייגלה, אמן כן 
יהי רצון", לשם מה להאריך 
אלא  זה?  קטע  ולהוסיף 

הרמב"ם  של  שספרו  משום  שדווקא  היא  לכך  שהתשובה 
כאשר  גם  כי  הרמב"ם,  מלמדנו  הלכות,  ללמדנו  נועד  אכן 
עולה נושא ביאת המשיח כביכול בדרך אגב, גם אז יש למהר 
לבואו,  ובקשה  תפילה  ולשאת 

תיכף ומיד ממש.

זו,  בשבת  פרה  פרשת  קריאת 
לקראת  לעוררנו  כדי  בה  יש 
מלך  שליט"א  הרבי  התגלות 
המשיח, לעוררנו לקראת המצווה 
קרבן  הקרבת  של  המיוחדת 
לעשותו  מצפים  שאנו  הפסח, 
בשנה זו בבית המקדש השלישי. 
ואשר על כן, ראוי ונכון לנצל את 
בבתי  הנערכות  ההתוועדויות 
שחרית,  תפילת  לאחר  הכנסת, 
שהיא  המיוחדת  השבת  לרגל 
נוהגים  אנו  בה  מברכים,  שבת 
הקהל  את  ולעורר  להתוועד, 
האמיתית  הגאולה  לבקשת  כולו, 
והשלימה, ותיכף ומיד ממש, עוד בשבת המשרשת על בואו 

של חודש הגאולה, הבא עלינו לטובה.

החלטות טובות
לאמירת  שבמקביל  הרי  בהתוועדויות,  עוסקים  אנו  ואם 
לקבל  שיש  הרי  אלו,  באירועים  ולברכה'  'לחיים  ה'לחיים' 
החלטות טובות. אנו עומדים כעת בימי ההכנה לקראת י"א 
ניסן, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שבשנה זו 
בעל  מיוחד  יום  הינו  יום שכזה  להולדתו.  שנה   120 יציינו 
אחד  שכל  ונכון  וראוי  הדור,  מאנשי  אחד  כל  על  השפעה 
יעשה הכנות לקראת היום הגדול, ויקבל על עצמו החלטות 

טובות כ'מתנה' לבעל יום ההולדת.

יומי,  יום  באופן  קיום מצוות  להיות  יכולות  מתנות שכאלו 
ובעיקר פרסום  אנו צריכים להתחזק  בנושאים בהם  הידור 
מלכותו,  לקבלת  יהודים  על  והשפעה  הגאולה  בשורת 
האמיתית  בגאולה  כל,  לעין  והתגלותו  בואו  את  המזרזת 

והשלימה ומתוך שמחה וטוב לבב.

סמינר שבע מצוות בברזיל 

נחתם בהצלחה רבה הסמינר השנתי של בני 
הסמינר  איש.   200 בהשתתפות  ברזיל,  נח 
התקיים במשך שלשה ימים, כשרבנים דיברו 
בנושאים השייכים לבני נח ובנושא העיקרי 
הכנת העולם לקבלת פני משיח. במהלך ימי 
המפגש קבלו הנוכחים על עצמם להשפיע 
על עוד תושבים לקבל את שבע מצוות בני 
נח ולהירשם לסמינר הבא - 'חבר מביא חבר'. 
כן, התקבלה החלטה מטעם משתתפי  כמו 
הסמינר לפתוח עוד שבעה מרכזים חדשים 

לבני נח ברחבי המדינה. 

לקראת הכינוס הגדול

תכונה רבה לקראת האירוע הגדול שיתקיים 
הרבי  של  הולדתו  יום  ניסן,  י"א  לקראת 
אלפים  עשרות  המשיח.  מלך  שליט"א 
ביום  בולמפילד  לאיצטדיון  להגיע  צפויים 
חמישי, ו' ניסן )7.4(, ליום הכינוסים שיפתח 
באירוע לחיילי צבאות ה' עם הוריהם וימשך 
לפרטים  המרכזי.  לאירוע   20:00 בשעה 

www.11.nisan.co.il :נוספים

מאפיות הילדים בפעולה

חג  לקראת  ההכנות  נפתחו  חב"ד  במוקדי 
הפסח. בערים רבות יופעלו מאפיות המצות 
המצות  הכנת  הליך  על  המלמדות  לילדים, 
בקרב  להשריש  על מנת  כללי ההלכה,  לפי 

הילדים את עניני החג.

פרשת פרה - להיטהר לכניסה למקדש
מצפים לעשיית הפרה האדומה העשירית, 

תיכף ומיד ממש, על ידי משיח צדקנו

לקראת הפרה 
העשירית

מה אפשר ללמוד מחמישה מילים שהוסיף הרמב"ם בתוך הלכות פרה אדומה, עליה אנו קוראים בשבת זו. 
ומה צריך כל אחד מאיתנו לעשות בשבת זו ובימי ההכנה לקראת יום ההולדת 120 בי"א ניסן
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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

שואל  א(  ט,  )פרשתנו  ִמיִני"  ׁ ַהשְּ ּיֹום  בַּ “ַוְיִהי  הפסוק  על 
)ממפרשי התורה(: מדוע מכנה הפסוק את  יקר"  ה"כלי 
היום שלאחר שבעת ימי המילואים בשם "שמיני" כאילו 
שהוא בא בהמשך לימי המילואים? והרי ימי המילואים 
אינם יותר משבעה ימים בהם הייתה חנוכת המזבח כמו 
א ֶאת ֶיְדֶכם" )ויקרא ח, לא(, אבל  ְבַעת ָיִמים ְיַמלֵּ שכתוב "ִשׁ
אהרן  חנוכת   - עצמו  בפני  דבר  היה  שלאחריהם  היום 

ובניו, ולא חנוכת המזבח.

ומתרץ, שהתורה מכנה יום זה בשם שמיני כדי לציין את 
ַהּיֹום  י  "כִּ ד(:  )ט,  בפרשה  כך  אחר  כנאמר  היום,  מעלת 
ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם" )ביום השמיני(. ומקדים הפסוק ומבאר: 
מדוע דווקא ביום זה יראה ה' ולא קודם - משום שהוא 
נעלית משבעת  קדושה  בו  יש  כך  ומשום  השמיני,  היום 
הימים הקודמים, כי "כל מספר שבעה חול, ומספר שמיני 
דוחה שבת,  מילה  ברית  מדוע  הסיבה  גם  וזוהי  קודש". 
כי מילה היא ביום השמיני ושבת היא בשביעי, ו"הרוחני 

דוחה הגשמי". 

חולין ביחס לשמיני
בפירושו, קורא ה"כלי יקר" למספר שבע "חול" אף שאין 
כוונתו לחול ממש, שהרי שבת היא קודש. אלא כיון שאף 
עדיין  הוא  הרי  הבריאה,  ימי  בשבעת  נכלל  השבת  יום 
קשור עם הבריאה )חול(, ולגבי מספר שמיני, שהוא נעלה 
מהבריאה והוא "מיוחד אליו יתברך", אפילו שבת נקראת 
ימות  היא מהכינור של  לכך  נוספת  דוגמה  "חול".  בשם 
המשיח שיהיה בעל שמונה נימין )מיתרים(. וברור שגם 
הכינור שהיה בבית המקדש שהיו לו רק שבעה נימין, היה 
נקרא  הוא  ימות המשיח  של  הכינור  אלא שלגבי  קדוש, 

"חול". 

בדומה לזה מצינו גם בנוגע לתורה: תורה )אפילו בעולם 
הזה( הרי היא קודש, ולמרות זאת לגבי תורתו של משיח 
נאמר ש"תורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לפני 

תורתו של משיח".

תלוי גם בעבודתנו
וצריך להבין: כיוון ש"שמיני" הוא נעלה לגמרי מכללות 
שהם  המילואים  לימי  שייכות  לכאורה  לו  אין  הבריאה, 
כנגד שבעת ימי הבריאה, מדוע אם כן נקרא יום זה בשם 

"שמיני", שפירושו שהוא המשך לשבעת הימים? 

תלויים  לבוא'  'לעתיד  של  הגילויים  הוא:  והביאור 
למעלה   - "שמיני"  בחינת  שהם  אף  עתה,  בעבודתנו 
יכולים  לא  בעבודתנו  ואנחנו  הבריאה,  ענין  מכללות 
להגיע אליהם, אלא הם יבואו בדרך התעוררות מלמעלה, 
מכל מקום נדרשת עבודתנו עתה, בכדי להמשיך את אותן 
מדרגות. ואז, בשלימות העבודה, ינתנו מלמעלה הגילויים 

שהם נעלים מהדרגה שהעבודה יכולה להגיע אליהם. 

א(  מדריגות:  שתי  בכללות  ישנן  בשבת  לדבר:  דוגמה 
שהיא אחת משבעת ימי הבנין, אלא שביחס לששה ימים 
ידי עבודת  זו נמשכת על  הקודמים היא קודש. וקדושה 
בני ישראל, שעליה נאמר "לעשות את השבת". ב( שבת 
שלמעלה  שבת",  שכולו  ה"יום  מעין  הגאולה,  מעין  היא 
מהשתלשלות, וכאמור, אי אפשר להגיע למדריגה זו על-
ידי עבודה, אלא שהיא נמשכת מלמעלה, בדרך 'אתערותא 

דלעילא' – התעוררות מלמעלה. 

מתנה טובה
על בחינה זו אומר הקדוש ברוך הוא "מתנה טובה יש לי 
בבית גנזי ושבת שמה": מדריגה זו של השבת היא מתנה 
מלמעלה, מתנה ניתנת למקבל לא על ידי עבודתו, אלא 
דווקא משום שהנותן רוצה לתת. עם כל זאת גם הבחינה 
עבודה שקדמה  לאחר  דווקא  נמשכת  הנעלית של שבת 

לה, כמאמר רז"ל: "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת". 

השמיני  ביום  שהיו  לגילויים  בנוגע  גם  הוא  כמו-כן 
למילואים. אף שהגילויים הם מדרגה כזו שאין העבודה 
מגיעה אליה, אף על פי כן נמשכו לאחר העבודה בשבעת 
גם  נמשכה  העבודה,  שלימות  לאחר  המילואים,  ימי 
בשם  נקראת  ולכן  עצמה.  שמצד  דלעילא  האתערותא 

"שמיני", משום שבאה לאחר העבודה של שבעה. 

)על פי שיחות שבת פרשת שמיני ה'תש"כ(

השבת שלמעלה מהשבת

אחריות אישית

כל אחד ואחד מישראל, אנשים נשים ואפילו 
טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא 
את משיח צדקנו בפועל ממש! ומזה מובן, 
בעצמם  לפעול  שבמקום  כלל  מקום  שאין 
העבודה  את  יטילו  או  אחרים  על  יסמכו 
על אחרים – אלא זוהי העבודה דכל אחד 
את  בעצמו  לעשות  צריך  כאו"א  ואחת, 
העבודה ד"לשמש את קוני" . . ובודאי שיש 
לו כחות על זה . . ובמה מתבטאת עבודה 
בהוספה  בפשטות:  כן  גם  זה  הרי   – זו 
נגלה   – התורה  בלימוד  ובמצוות,  בתורה 
המצוות  ובקיום  התורה,  ופנימיות  דתורה 

בהידור.

)משיחת שבת פרשת שמיני ה'תנש"א - מוגה(

ויהי ביום השמיני   )שמיני ט, א( 

השלימות  מתבטאת  בו   - "שמיני"  של  בענין  החידוש 
שלמעלה  האור  שגם  היא,  הכוונה  תכלית  אלקות:  בגילוי 
בתיבה  מרומז  וזה   - בעולם  )בגילוי(  ימשך  מהשתלשלות 
)מבחי'  מהבריאה  ולמעלה  שמובדל  מה  שגם  "שמיני", 
"שבע" - כנ"ל בכלי יקר( יהיה באופן של "שמיני", השייך 

ל)בחינת ז' -( עניני הבריאה.

בעל  יהי'  ימות המשיח"  ש"כנור של  בזה  הביאור  גם  וזהו 
"ונגלה  של  החידוש  יהיה  המשיח  בימות  נימין":  "שמונה 
כבוד ה' וראו כל בשר", היינו שלמרות ש"כבוד הוי'" הוא 
באופן  בגילוי  אז  יהיה  הוא  מהבריאה,  ערוך  באין  למעלה 
של "וראו כל בשר" - בראיה מוחשית של הבשר הגשמי, עד 
שגילוי בחינת כבוד הוי' יהיה )לא בדרך חידוש, אלא( בדרך 

פשיטות בעולם הגשמי.

)לקוטי שיחות חלק יז ע' 93(

ויהי ביום השמיני   )שמיני ט, א( 

)כינור(  המשיח שהוא  ימות  "שמיני" מרמז על הכינור של 
תשובת  על  )מיוסד  החסידות:  ובלשון  נימין.  שמונה  של 
הרשב"א(: שמיני מרמז על האור שהוא למעלה מהתלבשות 
בעולם, בחינת האור שלמעלה מסדר ההשתלשלות, שהוא 

שומר את ההיקף.

)ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 395(

זאת החיה אשר תאכלו   )שמיני יא, ב( 

לעולם  לראותו  זוכה  הזה  בעולם  נבלות  אכל  שלא  מי  כל 
הבא, הדא הוא דכתיב )ויקרא ז( "וחלב נבלה וחלב טרפה 
שתאכלו  בשביל  תאכלוהו",  לא  ואכול  מלאכה  לכל  יעשה 

ממנו לעתיד לבא לפיכך משה מזהיר לישראל.

)ויקרא רבה(

שבת היא מעין הגאולה, 
מעין ה"יום שכולו שבת", ואי 

אפשר להגיע למדריגה זו 
על-ידי עבודה, אלא שהיא 

נמשכת מלמעלה, בדרך 
התעוררות מלמעלה בלבד

זמני
השבת

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

18:55   18:36   18:25  18:33  18:18   הדלקת נרות  

19:55   19:33   19:33  19:33   19:31   יציאת השבת  

הפטרה: ויהי דבר ה' - דיברתי ועשיתי )יחזקאל לו, טז - לו(
מברכים החודש ניסן - המולד: יום ו' שעה 4, 36 דקות. ראש חודש: ביום השבת קודש



  כ"ב-כ"ח אדר ב'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא עושים בשלימותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' עבדים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

ספר משפטים. הל' שכירות. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

הל' טומאת צרעת. פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

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

איפה ואיפה
עם  חיילים  מאות  למראה  בנימין  תושבי  הזדעזעו  השבוע,  שני  ביום 
21 בתים על תושביהם. מר  כלי הריסה בידיהם הבאים להחריב באחת 
הצדק  אי  על  השבוע  בריאיון  סיפר  בנימין,  מועצת  ראש  גנץ,  ישראל 

והיחס הנורא מצד הממשלה.

מפקירים את השטח
בשעה  )שני(  הבוקר  "התעוררתי 
לחמש  רבע   - וחצי  ארבע 
על  פשטו  גדולים  כשכוחות 
משפחות  של  בניה'  'מקבצי  שני 
אותם  השמידו  ופשוט  צעירות 
לחלוטין. 21 מבנים של משפחות 

עם ילדים.

תנורים  מטבחים,  בחוץ,  זרוקים  ותינוקות  ילדים  מיטות  של  המראות 
קיווינו  שכבר  לתקופות  אותנו  שמחזירים  מאוד  קשים  מראות  זה   -

לשכוח.

לאותו  מאוד  סמוך  בבנימין,  נמצאת  אחמר,  אל  חאן  כי  לזכור  חשוב 
אזור בו פעלו הכוחות. בג"צ כבר פסק שלש פעמים כי המדינה חייבת 
להרוס אותם והמדינה לא עושה זאת. והבעיה היא שכיום ישנם אלפי 
בתים ערבים חדשים בשטחי C שהמדינה לא עושה כלום כנגדם. ראש 
ומול  ומפקירים את השטח.  ושר הביטחון לא עושים כלום  הממשלה 
זה לבוא להרוס את בתיהם של המשפחות זהו עוול ופשע מוסרי שאין 

כדוגמתו.

ראש הממשלה ושר הביטחון נותנים, דה-פאקטו לערבים להשתלט על 
שטחי יהודה ושומרון. ההורים שלנו נלחמו כדי להחזיר את השטח הזה 
והיום הם מופקרים בעשרות ק"מ של כבישים באלפי יחידות דיור, ושר 

הביטחון הורס בתים ליהודים - זו הבחירה שלהם.

מאושרות!  לא  והם  צעירים,  לזוגות  שממתינות  יחידות  אלפי  לנו  יש 
ו'דה-פאקטו' הממשלה הזו מקפיאה את יהודה, שומרון ובנימין!

אנחנו היום בגל טרור, אי אפשר להכחיש את זה. האחריות על אלפי 
היא על אחריות שר   - מידי שנה  וכו'  זריקות האבנים  האירועים של 

הביטחון. אנחנו לא רואים אותו בשטח.

בסופו של דבר מעל שר הביטחון יש את ראש הממשלה. נפתלי בנט 
שר  הוא  בשטח  האחראי  ושומרון.  ביהודה  השטח  איבוד  על  אחראי 
היהודים  פינוי  על  היום  אחראים  שניהם  ברור  שיהיה  אך  הביטחון. 

והפקרת האדמות ביהודה ושומרון.

חשוב לציין, כי מדובר במראות שלא ראינו בתקופת הממשלה הקודמת. 
21 מבנים, ישוב שלם, ביום אחד, לא זכור לי. היה תמיד  מראה הרס 

דיאלוג וקביעת גבולות.

אנחנו בפיחות נוראי בבניה ביו"ש. גם מה שהובטח בעבר, לא פורסם. 
וכל הבניה מחכה לאישור פרסום הבניה בעיתונות, דבר הנתון בידיו 
של שר הביטחון המעכב זאת )כל תוכנית בניה דורשת פרסום מראש(.

ממשלת ישראל מקפיאה וחונקת את ההתיישבות ביו"ש ונותנת לערבים 
למרות  הזו,  הממשלה  שהוקמה  מאז  ושומרון,  יהודה  על  להשתלט 
הפרסומים על אישור יחידות דיור הרי שתוקעים אותן ולא מפרסמים 
כדי למנוע את התחלת הבניה. המשמעות היא שכרגע אי אפשר לעשות 

כלום עם הכרזת הבניה ולמעשה - לא אושר".  

שלמות הארץ ובטחון עם ישראלאגרות מלך   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

פירוד משמים

כל הצרות מתחילות מכך שלא עושים שום דבר בשלימותו, אלא עושים 
חצי דבר - הולכים צעד אחד לפנים ומיד לאחר מכן שני צעדים לאחור, או 
שנעמדים על המקום. ולצערינו כאן היה ההיפך: קודם נסוגים, ואחרי-זה 

חושבים האם אפשר ללכת קדימה!
)משיחת מוצאי שבת-פרשת שמיני מברכים-החודש ניסן, תשל"ח - בלתי מוגה(

שליחות  לי  יש  איתך,  להיפגש  רוצה  "אני 
חשובה להעביר לך, אי אפשר בשיחת טלפון"... 
הטלפון  שיחת  והקושי,  החששות  כל  למרות 

נעשתה ובשעה טובה נקבעה הפגישה.

אליהו  מרדכי  הרב  של  המלצתו  זו  הייתה 
מקהילת  זילברשטרום  בנימין  לרב  זצ"ל 
לרב  ייעץ  אף  אליהו  הרב  בירושלים.  חב"ד 
רגליו  על  לעמוד  לו  להורות  זילברשטרום 
כשהוא מקבל את המסר מהרבי שליט"א מלך 

המשיח - כמו שנאמר "עמוד על רגליך".

המלא  )השם  רוברט  כאשר  התחיל  הכל 
באותה  מצוות  שומר  שאינו  יהודי   – שמור( 
העת אך יחד עם זאת חם ליהדות - התקשר 
לרב זילברשטרום, שהיה איתו בקשרי ידידות 
שליט"א  לרבי  עבורו  שיכתוב  ממנו  וביקש 
בעסקיו.  שיצליח  ברכה  ויבקש  המשיח  מלך 
הרב זילברשטרום נענה לבקשתו ברצון וכתב 
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות 
קודש. הוא נדהם לקבל מכתב קצר אך מאוד 
חריף )כרך ה מכתב א'שכב(: "נבהלתי לשמוע 
על יהודי פלוני שחי עם אישה גויה . . ישתדל 
ולומר לו שבזה שהוא  להיפגש עימו בהקדם 
מביא  הוא  יהודייה  שאינה  אישה  עם  חי 
אסון עליו ועל האישה שאינה יהודייה, אסון 

בגשמיות וברוחניות..." 

אכן, רוברט היה נשוי לאישה שאינה יהודיה. 
הוא  גדולה.  במבוכה  היה  זילברשטרום  הרב 
חריפים  כה  דברים  ימסור  כיצד  ידע  לא 
והצלחה  ברכה  לבקש  התכוון  שרק  לאדם 
בעסקיו וכלל לא היה בכוונתו לפרק את התא 

המשפחתי שלו...

הרב זילברשטרום התלבט רבות כיצד לנהוג. 
קהילת  רב  הבלין,  יצחק  יוסף  הרב  בהמלצת 
חב"ד ברמת שלמה, ירושלים, נסע לרב מרדכי 
איך  והכוונה  ייעוץ  ממנו  לקבל  כדי  אליהו 
למסור את הדברים לרוברט. "קיבלת שליחות 
"זוהי  אליהו.  הרב  בלהט  אמר  שמיימית!", 
שליחות משמיים והינך מחוייב להיפגש עימו 
ולמסור לו את הדברים. תבקש ממנו לעמוד 

על רגליו כשאתה מעביר לו את השליחות".

הפגישה נקבעה לשעה 12:30. המתח היה רב. 
רוברט  של  למשרדו  הגיע  זילברשטרום  הרב 
פתחו  הם  בלבביות.  אותו  קיבל  האחרון  וזה 
בהנחת תפילין ולאחר מכן רוברט נשאר עומד 
המיוחד  המסר  את  לשמוע  כדי  התפילין  עם 

מהרבי שליט"א מלך המשיח.

"אקריא לך מילה במילה את האגרת המיוחדת 
זילברשטרום.  הרב  אמר  עבורך",  שקיבלתי 
לתרגום  עיניו  את  הוריד  הוא  רב  בחשש 
המכתב באנגלית שהכין במיוחד עבורו, נשם 
מילה  בקול,  להקריא  והחל  עמוקה  נשימה 

פניו  את  להרים  מעז  אינו  כשהוא  במילה, 
"עליך  רוברט.  של  בפניו  ולהביט  מהמכתב 
שאינה  מאשתך  ולהיפרד  חייך  את  לשנות 
הוטלה.  הפצצה  נמסר.  המסר  יהודייה"! 
עיניו  את  והרים  המכתב  את  לקרוא  כשגמר 
המום  מאוד,  חיוור  עומד  רוברט  את  מצא 
ונרעש. לקבל ביום בהיר מסר כה נוקב מהרבי 

שליט"א מלך המשיח - זה בהחלט מבהיל...

המסעדות  לאחת  איתך  לצאת  רוצה  "אני 
כך",  על  איתך  ולשוחח  באיזור  פה  הכשרות 
ורוברט  יחד  לסעוד  יצאו  הם  רוברט.  אמר 
פתח את עמקי ליבו בפני הרב זילברשטרום. 
"אני חושב שהרבי שליט"א מלך המשיח צודק 
שאני  מרגיש  אני  גם  מהגויה.  להיפרד  שעלי 
לא מרוצה ממנה... אולי באחד הימים יהיה לי 

את הכוח הנפשי לבצע את ההוראה". 

כעבור  חייו.  לשגרת  חזר  זילברשטרום  הרב 
נפרד  לו שהוא  והודיע  רוברט  אליו  פנה  זמן 
'סידר'  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מאישתו. 

בעצמו את העניינים:

למשפט.  אותו  תבעה  בעצמה  הגויה  אשתו 
של  תמונה  הגברת  הוציאה  המשפט  בבית 
לשופט:  ואמרה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
אני יודעת שבעלי קשור לאיש הזה, ולכן אינני 

רוצה יותר להמשיך לחיות איתו...  

הרב בנימין זילברשטרום

המסר נמסר. הפצצה הרס הבתים )מעוז אסתר(
הוטלה. כשגמר 

לקרוא את המכתב 
והרים את עיניו מצא 

את רוברט עומד חיוור 
מאוד, המום ונרעש. 

לקבל ביום בהיר מסר 
כה נוקב - זה בהחלט 

מבהיל
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למרחוק.  המאיר  משיח,  בית  ניצב  רעננה,  העיר  במרכז 
מסרים  לצד  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  תמונותיו 
הינם  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  בוא  על  המבשרים 
עליו  השוקק,  הפעילות  למרכז  החיצונית  התפאורה 
ורב  ומשפיע  כהן  משה  הרב  השליח  רמה  ביד  מנצחים 

הקהילה הרב שלמה זלמן לנדא.

אף  הפעילות  את  להרחיב  במרכז,  החליטו  אלו  בימים 
המקיפה  פעילות  על  מדובר  שכיום  בשעה  זאת  יותר, 
הם  ההשוואה,  לצורך  העיר.  תושבי  רוב  את  ומכסה 
מספרים כי בחג הפורים האחרון התקיימו למעלה ממאה 
זאת  בית משיח,  ידי פעילי  על  ושמונים קריאות מגילה 
החג  מצוות  שאר  בהפצת  שנעשתה  לפעילות  בנוסף 

כהמשך לנוכחות בכל ימות השנה.

תושבי  על  משיח  בית  של  להשפעתו  הדוגמאות  אחת 
רטיג  חיים  הרב  בראשות  ההסדר  בישיבת  היא  העיר, 
בה תלמידי הישיבה שוקדים על תורת החסידות כחלק 
הרבי  למבצעי  מלאים  שותפים  הם  וכן  הישיבה  מסדרי 
לשלב  נוהג  אף  הישיבה  ראש  המשיח,  מלך  שליט"א 
בשיעוריו משיחות הקודש ושיעורים משולחן ערוך 'הרב'.

מול כל הסיכויים
שהובילה  הדרך  על  לספר  כהן  מהרב  כשמבקשים 
להצלחתו של בית משיח, הוא מספר: "לאורך שנים לא 
פקחים  נשלחו  פעם  מידי  בעירייה,  שווה  מיחס  נהנינו 

להצר את נוכחותנו, ניכר היה שמדובר בהתנכלות.

בזכות  הנוכחי,  העיר  ראש  של  בבחירתו  השתנה  הכל 
מופת מהרבי שליט"א מלך המשיח. היה זה לפני ארבע 
אחרי  כוחו  את  שוב  ניסה  ברוידא  חיים  שנים, המועמד 
זה שכיהן,  מול  העיר  לראשות  לרוץ  נסיונות,  ספור  אין 
אך לכולם היה ברור שסיכויו לזכות קטנים ביותר. בשבת 
שלפני החגים הוא ערך סבב בבתי הכנסת והגיע גם אלינו.

תשובה מפתיעה
ואולי בזכות אהבת ישראל  אולי בגלל האוירה השמחה 
לכל יהודי, כך או כך, הרי שברור שכיבדנו אותו והזמנו 
בר  לרגל  שהתקיימה  בהתוועדות  דברים  לשאת  אותו 

מצווה לבנו של אחד המתפללים.

הרבי  של  ברכתו  לו  חסרה  מאוד  כי  גילה  הוא  בדבריו, 
מאוד  והוא  בפוליטיקה,  בדרכיו  המשיח  מלך  שליט"א 

ואמרתי  עניתי  מייד  מפיו.  להתברך  לזכות  רוצה  היה 
לו 'גם כיום יש לך את האפשרות, דרך האגרות קודש!'. 
אך  להשוות,  מה  בכלל  שאין  לומר  חיים  ניסה  בתחילה 
לאחר שהסברתי לו במה דברים אמורים, הוא ניגש לצד 
הברכה  את  וביקש  כ"ג  כרך  את  נטל  שם  הכנסת,  בית 

לזכות בראשות העיר בבחירות הקרובות.

שמוען  מכתב  הכיל  רס-רסא,  בעמודים  שנפתח  הספר 
לרב הראשי של אנגליה בשם ברוידי. במכתב שתאריכו 
היה בדיוק מאותו תאריך כ"ה באלול, הרבי שליט"א מלך 
ומוסיף  ממלכתו  על  ימים  שיאריך  אותו  מברך  המשיח 
על  תודה  דברי  לצד  פרישה'  עת  ולא  דרישה  עת  ש'זו 
השנה  “ולקראת  שם:  ומסיים  לחב"ד  שהושיט  העברה 
ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה, 
הנני בזה להביע לכבוד-תורתו וכל אשר לו, ברכת כתיבה 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות 

גם יחד".

פורצים קדימה
כשכולנו  בהתוועדות,  שנוצרה  האוירה  את  לתאר  נקל 
בקרוב,  בוודאות  שיבחר  העיר  כראש  כי  לו  מאחלים 
עליו לעשות הכל לקיים את הוראות הרבי שליט"א מלך 
המשיח אליו. ואכן, לעומת כל התחזיות ניצח חיים ברוידא 
את המירוץ ונבחר לראש העיר. מאז בחירתו שונה יחס 
מפריעים,  שאינם  בלבד  זו  לא  וכיום  לפעילות,  העיריה 
חלק  נוטל  העיר  כשראש  בעדינו  מסייעים  אדרבה  אלא 

בראש משתתפי האירועים של בית משיח.

הנוכחי,  המקום  את  הפעלנו  בהם  ארוכות  שנים  אחרי 
גדול  סכום  עליו  ושילמנו  בניסים,  לידינו  הגיע  שאגב 
על  פועלים  אנו  אלו  בימים  השכירות.  עלות  לכיסוי 
מנת לרכוש את הקומה כולה, באופן שיזניק קדימה את 

הפעילות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח".   

כשחולמים על הרבי
רואה  שאדם  לחלומות,  בנוגע  הגמרא  דברי  הרי  ידועים 
רועה  אודות  וכשמדובר  ביום,  שמהרהרים  לבו  מהרהורי 
אדמו"ר  מורי-וחמי  כבוד-קדושת  הוא  זה  ובמקרה  ישראל, 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שענינו הוא לעשות טובות לישראל הן 
בגשמיות והן ברוחניות הרי בודאי חלמא טבא חזי, שהחלום 

הוא סימן לעוד יותר טוב בענינים המצטרכים 

ובתם  בנם  את  זוגתו,  עם  יחד  הוא  לגדל,  העיקרים  ובעיקר 
נחת  רוב  ולרוות מהם  ובדרך החסידות  היהדות  בדרך  שיחיו 
אמיתי, שזהו נחת יהודי נחת חסידותי, לאריכות ימים ושנים 

טובות מתוך בריאות ומתוך שמחה, 

וככל שמשקיעים יותר בילדים בנוגע ליהדות וחמימות וחיות, 

שזאת מוסיפה חסידות, כך גדול יותר הנחת שמקבלים מהם, 
והעיקר שזה מביא אושר אמיתי בחייהם.

)אגרות קודש חלק יד עמ' שלז - תרגום(

בכוחן של הנשים
נתינת התורה  זכרונם לברכה, שלפני  ידוע גם מאמר חכמינו 
הורה הקב"ה למשה רבנו לדבר קודם עם הנשים ורק אחר כך 
עם האנשים, כי רק עם מלוא הסיוע מצד האשה היהודיה, ניתן 
להבטיח את נצחיות לימוד התורה ואת קיום מוסדות התורה 

וחינוך הכשר.

...בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

)אגרות קודש חלק יד עמ' שסה - תרגום(

רעננה מוכנה לקבלת פני משיח

הרב משה כהן עם ראש העיר

בישיבת ההסדר ברעננה 
שוקדים התלמידים  על 

תורת החסידות כחלק 
מסדרי הישיבה וכן הם 

שותפים מלאים ל'מבצעים', 
ראש הישיבה הרב רטיג 

אף נוהג לשלב בשיעוריו 
משיחות הקודש
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