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הרבי  של  החריפים  מדבריו  לקוח  שבכותרת  הציטוט 
שליט"א מלך המשיח, שנאמרו ביום י' שבט בשנת תשנ"ב, 
לשר התחבורה דאז. בתוך דבריו כנגד המשא ומתן המתנהל 

עם הערבים, וקביעתו הנרחצת כי 
ממשלה שעושה מעשים שכאלה 
השר  ניסה  להתפרק,  עליה 
לשינוי  עדים  אנו  כי  להסביר 
הברית,  ארצות  מצד  מדיניות 
התנגדותו  את  החליף  שנשיאה 
תמיכה  לאי  פלסטינית  למדינה 
במהלך, ועל מילים אלו קיבל את 
המענה "ורואים לאיזה כיוון הולך 

השינוי".

דאז  הממשלה  ניסתה  היתר  בין 
)ובעצם, מאז ועד היום( לטעון כי 
מעצמות  מצד  ללחץ  נתונה  היא 
הברית,  ארצות  ובראשן  העולם 
להתפשר בסוגיה המדינית. הרבי 
מבהיר  המשיח  מלך  שליט"א 

מזמינה  זו,  בסוגיה  לכניעה  ההסכמה  עצם  כי  בדבריו,  שם 
עליה  כעת  לזה שאומרים שהיות שיש  "ובנוגע  נוסף:  לחץ 
וכו'  זקוקים לערבויות מהממשל דארה"ב  וכמו-כן  מרוסיה 
ולכן מתחשבים במה שתאמר ממשלת ארה"ב, הרי בפועל 
זהו הצעד הראשון למסור חלקים מארץ-ישראל, והא ראיה 
בגלל  הוא  זה,  שעושים  שמה  אומרים  עצמם  הם  שהרי 
שנתרשמו מהגויים ושיש לחץ וכו', אז אחרי-זה כשיבוא עוד 
לחץ אז שוב יתרשמו מאומות-העולם ואין לדבר סוף, וכפי 
מביא  הרי-זה  ללחץ  שכשנכנעים  בעבר  בפועל  זאת  שראו 

עוד לחץ".

כניעה מתמשכת
השבועות האחרונים גילו עד כמה מסוכנת דרך זו, של הסכמה 
עם אומות העולם. די אם נציין את חמישה עשר ההרוגים 
החולף,  בחודש  הי"ד, 
הטרור  אירועי  מאות  את 
כדי  משמעותית,  שהתגברו 

להבין כי דרכה של הממשלה הנוכחית )הממשיכה את דרך 
קודמותיה בכניעה לטרור, ע"ע פרשת המגנומטרים בכניסה 
מסוכנת  הינה  ועוד(  לחמאס  הכספים  העברת  הבית,  להר 
בהכנסת  שהתחיל  מה  ביותר. 
מהמגזר  טרור  תומכות  מפלגות 
והעברת  לממשלה,  הערבי 
לשימושם,  מופרזים  סכומים 
הכתבה  של  מביש  למחזה  הפך 
על  הביטחון  ולכוחות  לחיילים 
טרור,  למניעת  פעולה  דרכי 
מעצם  משמעותית  המוגבלים 
המאיימת  מפלגה  אותה  פעולות 
באם  הממשלה,  את  יפילו  כי 
בהר  הריסון  אמצעי  יופעלו 
למנוע  שנועדו  אמצעים  הבית, 
פעילות חבלנית עויינת. לא ייתכן 
לקשור  יוכל  שהוא,  כל  גורם  כי 
את ידי הפועלים לשמירה על חיי 

התושבים.

דווקא עכשיו
וחמש  חמישים  מלאות  יציינו  ימים,  מחודש  פחות  בעוד 
דווקא  בידינו",  הבית  "הר  אז  שנשמעה  להכרזה  שנים, 
בתקופה בה מעלים על נס את צה"ל ושאר המוסדות שנועדו 
כדי לאפשר ליהודים לחיות כרצונם בארץ ישראל, קיבלנו 
תזכורת כואבת שהאמצעי היחיד להשיג זאת, הוא אך ורק 
על ידי "כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" וכינון שלטונו של 
מלך המשיח, שיכניע את האומות כולם תחתיו כשהוא מכונן 
בהר הבית, את בית ה', בית המקדש שירד מן השמים היישר 

למקומו, למקום בו עמד בעבר ויעמוד לנצח נצחים.

כדי לזרז זאת בפועל ממש, על כל אחד לקבוע זמן ללימוד 
עניני גאולה ומשיח ולהצטרף לשיעורים המתקיימים בנושא 
לביאת  והמהירה  הינו הדרך הישרה, הקלה  זה,  לימוד  זה. 
המוכנות  את  ולהעמיק  הידע  את  להרחיב  הזמן  זה  משיח. 
לגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה 

וטוב לבב.

מלכות שבתפארת

בשנה זו, התאריך ו' אייר, בו מציינים בספירת 
'מלכות שבתפארת', חל  העומר את ספירת 
מלך  שליט"א  הרבי  אמור.  פרשת  בשבת 
שבתפארת  מלכות  ענין  כי  אומר  המשיח 
הוא לימוד עניני גאולה ומשיח )מלכות( כפי 
שנתבארו בתורה )תפארת(, וזו הדרך הישרה 
הקלה והמהירה להביא את התגלות משיח 

בגאולה האמיתית והשלימה.

קמפיין משיח בנתניה

בעיר  הארצי,  משיח  קמפיין  הצלחת  אחרי 
נתניה מתקיים בימים אלו, קמפיין מיוחד על 
גבי המוניות בעיר ובו תמונת ענק של הרבי 
"הנתנייתים  והסלוגן:  המשיח  מלך  שליט"א 
לך  מחכים  אנחנו  תבוא!  משיח,  מבקשים: 
ל'מטה  שייכת  היוזמה  שנים".  מידי  יותר 
משיח – נתניה' כאשר תגובות רבות מגיעות 

מתושבי העיר לנוכח הקמפיין היחודי.

בונים בחברון

שעבר  בשבוע  התיר  העליון  המשפט  בית 
חזקיהו  ברובע  חדשים  בניינים  שני  לבנות 
בחברון, בהם 31 יחידות דיור ליהודים. רובע 
היהודית  ההתיישבות  בלב  נמצא  חזקיה 
החלה  כבר  שבנייתה  התוכנית  בחברון. 
יותר  הרבה  גדולה  לתכנית  הפתיח  רק  היא 
עמד  שבו  בשטח  דיור  יחידות   60 הכוללת 

בעבר השוק הסיטונאי בחברון.

משפיע על אחרים
בקאסול שבהודו, לקח על עצמו מטייל להניח 

ל-120 יהודים תפילין, לרגל י"א ניסן

 ורואים לאיזה
כיוון הולך השינוי

דרכה הנוכחית של הממשלה וכניעתה לתומכי הטרור, הביאה להגבלת פעילות כוחות הביטחון, פעילות 
הנועדה למנוע אירועי טרור ומביאה לסיכון חיי יהודים. עלינו להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח
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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 מופיעה מצוות 'ארבעת המינים' המוכרת 
לנו מחג הסוכות. למרות היותם ארבעה מינים המרכיבים 
מובנת  ולא  תמוהה  חלוקה  רואים  אנו  אחת,  מצווה 

ביניהם:

הפסוק אומר שיש ליטול ביום הראשון של חג הסוכות 
"פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ עבות וערבי נחל" – 

שהם האתרוג, הלולב, ההדס והערבה.

כי  ההלכה  קובעת  הראשונים  המינים  שלושת  לגבי 
התיאור שמופיע בפסוק הינו הכרחי לקיום המצווה. ולכן, 
אתרוג יבש שאינו "הדר" פסול לברכה, וכמוהו הלולב - 
באם הוא אינו "כפות" ואגוד דיו )כמתואר בפסוק "כפות 
להדס,  בנוגע  גם  וכך  לברכה,  כשר  אינו  הוא  תמרים"( 
יכולה  אינה  היא  אחרת  "עבות",  ענף  להיות  שחייבת 

להצטרף לקיום המצווה.

ההלכה  הערבה  לגבי  הראשונים,  השלושה  לעומת  אך 
שכל  הרי  נחל",  "ערבי  בפסוק  שנכתב  שלמרות  קובעת 
מין ערבה כשר לברכה, אפילו אם הוא אינו לקוח משפת 
זו בין ארבעת  הנחל. ודרוש ביאור מהי הסיבה לחלוקה 

המינים?

בלי טעם וריח
ללא  כראוי  להבינם  אפשר  שאי  בתורה  עניינים  ישנם 
הפירוש בדרך הנסתר של פנימיות התורה. וכך גם בנוגע 

לענייננו:

ארבעת המינים מרמזים על ארבעה סוגים בעם ישראל. 
הצדיקים  על  רומז  ריח,  וגם  טעם  גם  בו  שיש  האתרוג, 
שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים; ההדס, שיש בו 
רק ריח אך אין בו טעם, רומז לסוג היהודים שיש בהם 

מעשים טובים אך תורה אין בהם; הלולב, הלקוח מעצי 
התמר שיש בהם טעם אך אין בהם ריח, רומז על היהודים 
והערבה,  אין בהם מעשים טובים;  שעוסקים בתורה אך 
ביותר  הנמוך  לסוג  רומזת  ריח,  ולא  טעם  לא  בה  שאין 
בעם ישראל, אלו שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

משמעות המצווה של ארבעת המינים היא לחבר ולאגד 
יחד את כל סוגי עם ישראל לאגודה אחת, מתוך אחדות 

זה לזה.

לשלושת  הערבה  שבין  המהותי  ההבדל  מובן  זה  לפי 
המינים, כי האתרוג, הלולב וההדס, מסמלים את הסוגים 

להצביע  שאפשר  כלשהי  מעלה  בהם  שיש  ישראל  בעם 
עליה במוחש, אך לעומתם, הערבה, אין בה שום מעלה 
ניכרת, והיא רומזת על אותם יהודים שיש להתאחד עימם 

אך ורק בגלל היותם יהודים, ללא שום סיבה אחרת.

בלי סיבתיות
זה גם מובן מדוע ההלכה מחלקת ביניהם, כי אצל  לפי 
שלושת המינים הראשונים צריך להיות סימן גלוי שמעיד 
את  בהם  להיות  מוכרח  ולכן  שלהם,  המיוחדות  על 
הסימנים המופיעים בפסוק. אך הערבה, גם אם היא לא 
צמחה ליד הנחל - כמו יהודי כזה שלא זכה ללמוד תורה 
ולעשות מעשים טובים - גם איתה יש להתאחד אך ורק 

בגלל שהיא ערבה.

יש  ובראשונה  בראש  ה':  בעבודת  ההוראה  מובנת  מכך 
לדעת שצריך להתאחד עם כל יהודי ואפילו עם אנשים 
אפשר  אי  המינים  ארבעת  מצוות  שאת  כשם  פשוטים. 
לקיים ללא האתרוג או הלולב, כך גם אי אפשר לאחד את 

עם ישראל ללא האנשים הפשוטים.

הכי נמוך - הכי גבוה
עם הקדוש  היהודים הפשוטים קשורים  דווקא  ואדרבה: 
ברוך הוא בקשר עצמי ללא שום סיבה צדדית, אלא רק 
עימם  ההתאחדות  באמצעות  ולכן  יהודים,  היותם  בגלל 
אפשר להתקשר עם הדרגה העצמית ביותר של הקדוש 
ברוך הוא. וההתאחדות בין כלל עם ישראל מביאה את 
יהיו  שאז  במדרש  כנאמר  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

כולם אגודה אחת – ותיכף ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק כ"ב ע' 132(

מעלתו של היהודי הפשוט

ללמוד עניני הגאולה

לעשות  צריכים  שבנ"י  לפעולות  בנוגע 
בכדי למהר עוד יותר את הגאולה: בנוסף 
העולם,  בכל  עד  בעולם,  בחלקו  לפעולות 
לגלות איך שהקב"ה הוא אלופו של עולם 
. . כך שכל דבר  בעולם ובכל דבר בעולם 
 – הקב"ה  של  "כבודו"  את  מגלה  בעולם 
צריכה להיות גם הוספה מיוחדת באולפנא 
בפנימיות   – ובמיוחד  התורה,  ולימוד 
החסידות,  בתורת  שנתגלתה  כפי  התורה 
בינה  בחכמה  והשגה,  הבנה  של  באופן 
ודעת, וגם – להשפיע על אחרים סביבו, ע"י 
הפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות.

)דבר מלכות ש"פ אמור ה'תנש"א - מוגה(

אמור אל הכהנים בני אהרן   )אמור כא, א( 

היו  גחלים  שני  אמר:  לוי  רבי  בשם  דסכנין  שמעון  רבי 
עמומות ביד גבריאל, סבור שישראל יעשו תשובה. כיון שלא 

עשו, בקש לזרוק ולקעקע ביצתן.

אמר לו הקדוש ברוך הוא, לגבריאל: גבריאל, להונך להונך, 
יש בהן בני אדם שעושין צדקה אלו עם אלו, שנאמר: וירא 
י, ח(. ואף  לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם )יחזקאל 

כאן, אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת. 

אמירה ראשונה, למת מצווה יטמא. והשנייה, לאחרים לא 
יטמא. לפיכך, אמור ואמרת. ]לפי שבעולם הזה, כוהן מטמא 
למת מצווה. אבל לעתיד, אין אתם מטמאין כל עיקר. למה? 
לנצח  המות  בלע  דכתיב:  הוא  הדא  לעתיד,  מיתה  שאין 

)ישעיה כה ח([. 

)מדרש תנחומא(

לנפש לא יטמא בעמיו   )אמור כא, א( 

... לפי שבעולם הזה כהן מטמא למת מצוה, אבל לעתיד אין 
אתם מטמאין כל עיקר, למה שאין מיתה לעתיד, הדא הוא 

דכתיב )ישעיה כה, ח( בלע המות לנצח. 

)ילקוט ראובני(

וכי תזבחו זבח תודה   )אמור כב, כט( 

רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן אמר בשם רבי מנחם דגליל: 
אינו  וקורבן תודה  כולן בטלין,  לעתיד לבא, כל הקורבנות 
אשלם  נדריך,  אלוהים  עלי  אמר:  דוד  וכן   .  . לעולם  בטל 
תודות לך )תהלי' נו יג(. תודה אין כתיב כאן, אלא תודות, 

ההודיה וקורבן תודה.

)מדרש תנחומא(

האתרוג, הלולב וההדס, 
מסמלים את הסוגים בעם 
ישראל שיש בהם מעלה. 

לעומתם, הערבה רומזת על 
אותם שיש להתאחד עימם 

רק בגלל היותם יהודים

זמני
השבת

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

19:39   19:04   18:55  19:02  18:47   הדלקת נרות  

20:44   20:04   20:06  20:06   20:03   יציאת השבת  

הפטרה: ויהי דבר ה' - אני ה' אלוקיכם )יחזקאל כ, ב - כ(. פרקי אבות: פרק ב



  ה'-י"א איירמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אם לא תתפטר - יסלקו אותךפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' עדות. פרק יז-יט.
פרק כ-כב.

הל' ממרים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז. הל' אבל.. בפרקים אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

הל' שאר אבות.. פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.
פרק כ.

הל' טומאת אוכלין. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

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

הדרך הישרה
משך  זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו  נסתיימו  שכבר  כיון  היא:  והשאלה 
דרכי  כל  מבין  ביותר  והמהירה  )הקלה  ישרה"  ה"דרך  מהי   – הגלות" 
התורה( שיבור לו האדם )כללות בני ישראל( שגמר עניני העבודה כדי 

לפעול התגלות וביאת המשיח?

ללמוד עניני גאולה ומשיח
וביאור ה"דרך ישרה" להתגלות וביאת המשיח ע"י "מלכות שבתפארת" 

– בנוגע למעשה בפועל:

ומיד, אבל עדיין  – שכיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף  ובהקדמה 
לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה )"סוף לבושיו"( של 
כל אחד ואחת מישראל להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה )לא 
ע"י מלכות בטהרתה, ענינו של מלך המשיח עצמו, אלא( ע"י "מלכות 
בתורה  שהוא  כפי  )מלכות(  המשיח  של  ענינו  כלומר,  שבתפארת", 
)תפארת(, כאמור לעיל )סעיף ט( שע"י התורה )ענינו של משיח בתור 
משיח  של  )ענינו  דהגאולה  עליונים  האורות  ומתגלים  נמשכים  "רב"( 

בתור "מלך"( באופן פנימי.

ובפשטות: "תפארת" – הוא-ענין לימוד התורה, ו"מלכות שבתפארת" – 
הוא לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי 

מקומות.

...וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה )"מלכות שבתפארת"( 
היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש.

ועל של פועל באתי – ובודאי יעוררו ויפרסמו בכל מקום ומקום:

ואחת  אחד  כל  על   – ומיד  תיכף  המשיח  וביאת  התגלות  לפעול  כדי 
מישראל )האנשים – הן יושבי אוהל )ישכר( והן בעלי עסק )זבולון(, וכן 
הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי'( להוסיף בלימוד התורה 

)במיוחד( בעניני משיח וגאולה.

המעלה  על  נוסף  כי,  בעשרה,  )ברבים(  יהיה  שהלימוד   – טוב  ומה 
ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם", יש מעלה 
להתפעלות  בנוגע  ברבים  והגאולה  משיח  עניני  כשלומדים  מיוחדת 
והצפי'  וגדלה ההשתוקקות  הולכת  הלב, שעל-ידי-זה  ברגש  והשמחה 

לביאת המשיח.

להוסיף בצדקה, מתוך כוונת הגאולה
ועוד ועיקר כפשוט – להוסיף בקיום המצוות בהידור, ובמיוחד בההידור 

במצות הצדקה )כללות כל המצוות( ש"מקרבת את הגאולה".

וכדאי ונכון לקשר ההוספה בצדקה עם ההוספה בתורה בעניני משיח 
והגאולה – על ידי זה שההוספה לצדקה היא מתוך כוונה לקרב ולזרז 
את הגאולה, כיון שכוונה זו כשלעצמה היא חלק מלימוד התורה בעניני 
הגאולה – הלימוד )במחשבה – מזמן לזמן( דמאמר חז"ל "גדולה צדקה 

שמקרבת את הגאולה".

את  ומיד  תיכף  ותביא  ותזרז  תמהר  הנ"ל  בכל  שההחלטה  ויהי-רצון 
ומיד  תיכף  ממש,  בפועל  המשיח  וביאת  התגלות   – והמכוון  התכלית 

ממש. 

מעשרה  למטה  ממש,  בפועל  נעשה  זה  שכל   – העיקר  והוא  ...ועוד 
המשיח:  והתגלות  לידת  על  ולברך  להודות  שיכולים  כך  טפחים, 

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
)משיחת 'דבר מלכות' ש"פ תזריע מצורע תנש"א(

   משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכות   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

המת שקם לתחייה

אם לא יתפטר - לא יועיל לו הדבר כיון שסוף סוף יסלקו אותו ממשרתו 
כאשר יתברר שאי אפשר לסמוך עליו, שכן אם הוא מסוגל לסחור בשולחן-
ערוך )וזה בשעה שהוא עצמו יהודי מאמין ושומר תורה ומצוות( - עלול 

הוא לסחור גם בשאר הענינים...
)משיחת ל"ג בעומר תש"ל - מוגה(

בשמיים  תתפלל  מחילה!  מבקשים  אנו  "נתן, 
על כל המשפחה!", קראו האחים ופרצו בבכי. 
הם באו להיפרד. "זה נגמר"... אמרו הרופאים. 

אב  שמש,  בית  תושב  חב"ד  חסיד  לוי,  נתן 
לארבעה ילדים, נדבק בקורונה באמצע חודש 
טבת השנה. מצבו הרפואי הדרדר ומיום ליום 
הוא התקשה יותר בנשימה. ארגון עזרת אחים 
לביתו  הביאו  קאפ,  אברהם  הרב  בראשות 
והוא  החמיר  שמצבו  עד  רפואית  תמיכה 

הוזעק ל'שערי צדק' בירושלים.

הוא הורדם וחובר ל'אקמו' – המתפקד במקום 
הריאות ומעביר חמצן לגוף. רובם של האנשים 

שחוברו למכשירי האקמו לא חזרו לחיים.

אל  אימו  נקראה  שהורדם,  לאחר  שבועות   6
מנהל המחלקה. "ראי, כבר ניסינו הכל. אין לנו 
יותר תקווה. הריאות שלו גמורות ואין לו סיכוי 
לחיות. כל יום שבנך מחובר לאקמו עולה לנו 
חמש אלף ש"ח וגם לא ניתן להשתמש בציוד 

עבור חולים שעוד יש סיכוי להציל אותם.

נתן  את  להכניס  את הסכמתך  "אנו מבקשים 
אפשרות  תהיה  שבוע  תוך  אם  קירור.  לחדר 
סיכוי  לו  יש   – בריאות  ריאות  לו  להשתיל 
תצטרכו   – נשיג  לא  אם  אבל  לחיים,  לחזור 

לקבור אותו" - - - 

לא  אמו  אבל  להיפרד,  הגיעו  המשפחה  בני 
הרבי  של  ברכתו  את  לבקש  והלכה  וויתרה 
אגרות  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א 
הקודש. "רבי, הבן שלי הוא חסיד שלך! תציל 

אותו!", התחננה מעומק ליבה.

נתן שימש כמחנך עד מחלתו. התשובה באגרות 
קודש התאימה במדויק: "קיבלתי את מכתבה 
. . אודות הבדיקות הרפואיות. הזכרתי אותה, 
וחמי  מורי  קדושת  כבוד  ציון  על  רצון,  בעת 
אדמו"ר . . השם יתברך יעזור לה להמשיך את 
עבודתה החשובה . . בחינוך תורני אמיתי . . 
שינהיגו   .  . ובחיות  טוב, בשמחה  רוח  במצב 
ולמעשים  ולחופה  לתורה   .  . וילדיהם  ביתם 
טובים . . השם יתברך, הרופא כל בשר ומפליא 

לעשות, ישלח לה את הרפואה".

ובני המשפחה  במכתב גם הוזכר חג הפורים 
הביתה. כששמע  יחזור  הוא  הסיקו שבפורים 
"בפורים  הגיב:  זאת אחד הרופאים הבכירים, 

הוא יהיה בבית?! כמו שאני אהיה בחלל!"...

באותו יום כתב גם הרב אליעזר וויינר, השליח 
מלך  שליט"א  לרבי  שמש,  בבית  הראשי 
ומדהימה:  מדוייקת  תשובה  וקיבל  המשיח 
"נבהלתי לקבל מכתבו . . שכבר ששה שבועות 
בעל  הוא  . הקב"ה   . בבית החולים  שנמצאת 
ובוודאי   .  . העולם  כל  של  היחידי  הבית 
ואחת,  אחד  לכל  וחסד  טוב  אך  לתת  רוצה 

בזה  העיקרים  אחד  הוא  הגוף  בריאות  אשר 
נחדרת  במילא  הנ"ל,  כל  את  כשמרגישים   .  .
הטבה  אחריו  המביא  פנימי  בשקט  הנפש 

מיידית בבריאות ורפואה קרובה".

פתאום קרה הנס והחל שיפור מדהים במצבו 
נתן. רופאה בכירה הצליחה לגלות מדוע  של 
קיבל  הוא  חמצן,  מייצר  לא  נתן  של  גופו 
לגוף  זיהום שהפריע  שניקתה  חריפה  תרופה 
לייצר חמצן. באופן חסר תקדים הריאות החלו 

להיבנות בתוך גופו מחדש!

היו  אך  ההרדמה  את  הפסיקו  הרופאים 
חשבו  הם  התאוששותו.  לגבי  פסימיים 
זיכרון, שיהיה משותק, שיהיה  שיתעורר ללא 
יוכל  ושלא  החיים  כל  חמצן  לבלון  מחובר 
לדבר. אך נתן התעורר עם זיכרון מלא, נושם 
בכוחות עצמו, מתאושש, ולאחר מספר ימים 
הוא  משתפר,  לא  "הוא  לדבר!  התחיל  גם 
הוא  פורים  לקראת  הרופאים.  אמרו  מזנק!", 
בביתו,  נמצא  נתן  כיום  הביתה!...  שוחרר 

בשלבים מתקדמים של שיקום, חי ומתפקד.

"אני  התבטאה:  במחלקה  האחיות  אחת 
כל  עם  "אתאיסטים",  של  דורות  ומשפחתי 
תרופה שהכנסתי לגופך חשבתי 'זה לפח. הוא 
אותי.  טלטל  זה  לחיים,  כשחזרת  יחיה'.  לא 
ראיתי שיש אלוקים! מאז אני פותחת כל בוקר 

באמירת מודה אני"...  

נתן לוי. נס מהלך

במכתב גם הוזכר חג 
הפורים ובני המשפחה 

הסיקו שבפורים 
הוא יחזור הביתה. 
כששמע זאת אחד 

הרופאים הבכירים, 
הגיב: "בפורים הוא 

יהיה בבית?! כמו שאני 
אהיה בחלל!"...



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

חכמינו זיכרונם לברכה מספרים כי עם בוא הגאולה יערוך 
הקדוש ברוך הוא סעודה גדולה לעם ישראל. בסעודה זו 
יאכלו המשתתפים מבשרן של שתי חיות ענק – שור הבר 
שנשמר  מיוחד  יין   – המשומר'  'יין  על  ויברכו  והלויתן, 
הגאולה  לסעודת  היין  של  הקשר  העולם.  בריאת  מאז 
מגיע בנוסף לחשיבותו העצמית שבזכותה בין השאר זכה 
משקה זה לברכה מיוחדת בפני עצמה, "בורא פרי הגפן".

יש מי שממתינים להשתתף בסעודה הגדולה כדי לזכות 
היין  בענף  עוסקים  כעת  שכבר  מי  ויש  מהיין,  ולטעום 
באווירת ההכנה לגאולה. עבור אביעד אמסלם מרעננה 
תחום היין הוא נושא לעיסוק יומיומי. החברה שברשותו 
יין  והיא מתמחה בשיווק חביות   MY WINERY נקראת 
אישיות בשילוב פטנט ייחודי השומר על טריות ואיכות 

היין לאורך זמן.

יין לברכה והצלחה
"אשתי חן ואני היינו חובבי יין מאז ומתמיד", הוא מספר, 
והתחלנו  קטן  בוטיק  יקב  הקמנו  אף  הדרך  "ובתחילת 
לעסוק בתחום בעצמנו. מכיוון שכאשר פותחים בקבוק, 
היין הנותר בו מאבד את איכותו במהירות, חיפשנו רעיון 
שייתן אפשרות לצרוך יין באופן מידתי גם בכמות פחותה 
הגענו  וכך  היין,  בטיב  פגיעה  ללא  שלם  בקבוק  מאשר 
מחזיק  היין  בהן  אישיות  יין  חביות  של  איתור  לפתרון 
מעמד זמן ארוך. בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות ידועות 

ומותגים נחשבים, כמו גם חצרות חסידיות ידועות".

"אנחנו  היהודי-חסידי:  ההיבט  לגבי  גם  מוסיף  אביעד 
ואף  כשרים,  יינות  עם  רק  לעבוד  כמובן  מקפידים 
מדגישים זאת ללקוחותינו. מי שאינו יודע על כך מקבל 
הסבר על חשיבות שתיית יין כשר דווקא. בנוסף, לאחר 
יין  בקבוק  וקיבלה  ים  בבת  חב"ד  בבית  ביקרה  שאשתי 
מחלוקת 'כוס של ברכה' של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

הגדלנו את כמות היין על ידי שהוספנו בו אט אט כמויות 
קטנות של יין ועשינו חבית 770 – יין של ברכה. אנחנו 
מחזיקים בקבוקונים קטנים מהיין הזה עבור מי שצריך 

ברכה מיוחדת".

רואה את הנולד
משפחת אמסלם חוותה נס מיוחד, וקולו של אביעד נרגש 
כאשר הוא מספר על כך: "זמן מה לאחר שנולדה בתנו 

השניה, שי לי ענהאל, הבחנו כי משהו אצלה אינו כשורה. 
מיטב  אצל  ואבחונים  בדיקות  לאינספור  אותה  לקחנו 
הרופאים ולא חסכנו דבר, אך אף אחד לא הצליח להצביע 
עד  נמשך  זה  כך  הבעיה.  את  ולאבחן  מסוים  דבר  על 
שהגיע אלינו הרב שניאור יצחקוב מבית חב"ד ברעננה 
והציע לי לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח. עשינו את 
אחד  בתוך  המכתב  את  הנחנו  הדרושות,  ההכנות  כל 
בריאות  אודות  תשובה  וקיבלנו  קודש,  האגרות  מכרכי 
והיא תהיה  הילדה ובקשר לעפעופי עיניה, שאין לדאוג 

בריאה. לא הכל הבנו אך שמחנו על הברכה שקיבלנו".

"ימים ספורים לאחר מכן", משחזר אביעד, "הבחנו שהיא 
לנו  והמליצו  שגרתית  בלתי  בצורה  בעיניה  מעפעפת 
לפנות איתה מיידית למרכז שניידר לרפואת ילדים, שם 
גילו שהיא סובלת מאפילפסיה ורשמו לה טיפול תרופתי. 

לאחר כשלוש שנים גילה הרופא כי למרבה הפלא פעילות 
'זהו  ואמר  רגליו  נראית תקינה. הוא קם על  המוח כבר 
מקרה נדיר, אין לי הסבר לכך, זהו נס'! הילדה הפסיקה 
פלאים.  השתפר  ומצבה  בתרופה  השימוש  את  בהדרגה 

ערכנו סעודת הודיה גדולה".

לא עושים אם לא כותבים
מאז עשתה משפחתו של אביעד כברת דרך. "היום הבית 
מתנופפים  משיח  דגלי  חב"ד,  בית  כמו  ממש  הוא  שלנו 
מלך  שליט"א  הרבי  של  ענקית  תמונה  המרפסת,  על 
המשיח על דלת הכניסה, ותוף מרים תלוי על הקיר ומוכן 

להתגלות. 

זכינו לסייע לרב שניאור יצחקוב וממש להשתתף בהקמת 
ובניית הקהילה. היום אין דבר שאנחנו עושים בכל תחום 
שהוא – משפחה, עסקים, קניית בית, ועוד – מבלי לכתוב 

לרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש".  

איסור להשתמש במקרופון בשבת
בשאלתו בענין המיקרופון,

בבית  במיקרופון  להשתמש  גמור  איסור  שזהו  הדבר  ברור 
להשתמש  אסור  טוב  ביום  גם  אלא  בשבת,  רק  לא  הכנסת, 
וגם  בפרהסיא  נעשה  שהדבר  כך  על  ובהוספה  במיקרופון, 
שהשימוש  מובן  מזה  הכנסת,  בית  זה  מלך  של  בפלטרין 

במיקרופון בכלל לא בא בחשבון,

בדרך  תלוי  הדבר   - הכנסת,  בתי  נציגי  עם  לדבר  כיצד 
על  יוותרו  שהם  מהר  יותר  להשפיע  ניתן  שבאמצעותה 
תקיפות,  דרישות  ע"י  נעשה  שזה  מקרים  ישנם  שבזה  כך, 
נועם  בדרכי  לבאר  הפוכה,  בדרך  דוקא  מסויימים  ובמקרים 
אודות ההד שיכול להיות לשימוש במיקרופון, הן בחוץ לארץ 

ייחשבו  והמתפללים  הכנסת  שבית  ת"ו,  הק'  בארצנו  והן 
כרפורמים נגד תורה ומצוות, וגם אם רוצים להשתמש בדרך 
הנוכחים תחילה מאחורי הפרגוד,  הראשונה, עדיף לדבר עם 

שהם יתמכו בנקודת מבט זו באסיפות שלהם.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תעט - תרגום(

קשיים בפרנסה? טוב להרבות בצדקה
שטוב  ז"ל  חכמינו  לנו  אומרים  בפרנסה,  קשיים  יש  ...כאשר 
הסכום,  את  להגדיל  יכולים  לא  אם  וגם  בצדקה,  להרבות 
ובפרט מסוגל לעשות  יותר,  זאת לתת לעתים קרובות  יחלקו 
מנחה,  תפילת  ולפני  התפילה  לפני  בבוקר  החול  בימות  זאת 

לתת כמה סנט לצדקה.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תצ - תרגום(

חבית של ברכה

אביעד אמסלם

עשינו את כל ההכנות 
הדרושות, הנחנו את המכתב 

בתוך אחד מכרכי האגרות 
קודש, וקיבלנו תשובה 
אודות בריאות הילדה 

ובקשר לעפעופי עיניה, 
שאין לדאוג והיא תהיה 

בריאה. שמחנו על הברכה


