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להסביר.  צורך  ואין  כמעט  לנשמה,  הגוף  בין  ההבדל  את 
הגוף מבטא את חיצוניות האדם, את החלק הגלוי שבו, ואילו 

הנשמה היא נסתרת, מעניקה את החיות אבל בלתי נראית.

מורכבים  רבים  פרטים  למעשה, 
הגלוי  מהכוח  אלו.  חלקים  משני 
והמוחצן והכוח הנסתר - הבלתי 
גלוי. מעניין לראות כי גם תורתנו 
חלקים  משני  מורכבת  הקדושה, 
אשר  הנגלה,  החלק  שכאלו: 
כשמו כן הוא, גלוי וידוע, ומכיל 
את  הכוללים  התורה  דברי  את 
ודברי  חכמינו  דברי  כל  התנ"ך, 
ההלכה המכתיבים את אורח חייו 
תורת  קיימת  לצידו,  היהודי.  של 
שחלקה  הסוד,  תורת  הנסתר, 
הזוהר,  ספר  בתוך  נחשף  הגדול 
דברי  את  גם  בתוכה  וכוללת 

החסידות הנלמדים מדור לדור.

מנהיגות משלבת
חלקם  רבים,  מנהיגים  ישראל  לעם  קמו  הדורות,  לאורך 
דגש  שמו  חלקם  ואילו  הנגלה  בתורת  בשליטתם  התבלטו 
צפויים  אנו  הקרוב  בשבוע  החסידות.  לימוד  על  מיוחד 

לפגוש שניים מהם, המייצגים את אלו כמו את אלו.

בראשי  המוכר  מימון,  בן  משה  רבי  הוא  שבהם  הראשון 
התיבות רמב"ם. רבינו הגדול שכתב את חיבורו "היד החזקה" 
"משנה תורה", הביא לראשונה את האפשרות ללמוד ולדעת 
אחד  שכל  מטרה  לעצמו  ששם  כמי  כולה.  התורה  כל  את 
יוכל ללמוד את חיבורו ובכך לדעת את כל ההלכות שנפסקו 
אחרי  נוספים  וספרים  במידע  צורך  ללא  ובמשנה,  בגמרא 

שלמד את התורה עצמה כמובן. 

ביטוי  נתן  גם הרמב"ם, למרות שלא  יודעים, אך  רבים  לא 
בתורת  לידיעתו  פומבי 
ניתן  שבספריו  הרי  הנסתר, 
לראות את שליטתו העצומה 
גם ברובד זה, המהווה חלק 

בלתי נפרד מידיעת התורה.

ואחת  הארבעים  המחזור  סיום  את  רבבות  יציינו  השבוע 
בלימוד היום יומי, במסגרתו לומדים כתקנת הרבי שליט"א 
פרקים  שלשה  המשיח  מלך 
כשנה  במשך  וכך  בספרו, 
כולה.  הסדרה  את  מסיימים 
המאפשר  מסלול  קיים  כי  יצויין 
את  או  ליום  אחד  פרק  ללמוד 
ספר המצוות שלו המיועד לנשים 

וילדים.

המוני  יחגגו  עימו  השני  הצדיק 
שמעון  רבי  הינו  ישראל,  בית 
בר יוחאי, רשב"י, שיום הילולתו 
הפך לחג אצל כל בית ישראל. על 
מחבר  של  הסוד  בתורת  ידיעתו 
להרחיב,  צורך  אין  הזוהר,  ספר 
מובא  הוא  כי  לציין  חשוב  אך 
פעמים רבות גם בגמרא ובמשנה.

כוחם של הילדים
כשם שאי אפשר לו לגוף ללא הנשמה, כך חייו של היהודי 
מורכבים מלימוד של הנגלה לצד ידיעת ולימוד החסידות. 
ביטוי לכך ניתן יהיה לראות בתהלוכות הגדולות המתקיימות 
הפסוקים,  שנים עשר  את  הילדים  יכריזו  בהם  בכל מקום, 
הכוללים פסוקים, מאמרי חז"ל וקטעים קצרים מתוך ספר 

התניא, ספר היסוד של תורת החסידות.

גדול כוחם  גם חשיבות ההשתתפות בתהלוכות אלו.  מכאן 
של הילדים, במיוחד בעיתים כאלו, כדי להשפיע טוב לכל 
עם ישראל, כפי שנאמר בתהלים: "מפי עוללים ויונקים יסדת 

עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם". 

נצעד כולנו עם הילדים, בגאון ובעוז, יחד עם רשב"י הרוקד 
ומשתתפי  צופי  ולכל  להם  המסר  את  ונעביר  בתהלוכות, 
התהלוכות על חשיבות לימוד התורה על כל חלקיה ובכך 
נזרז את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח,  בוודאי 

שיגלה את ה"תורה חדשה מאתי תצא" ותיכף ומיד ממש.

ל"ג בעומר של גאולה

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  כהוראתו 
ביום חמישי ל"ג בעומר, יתקיימו התהלוכות 
המפורסמות, בהן יצעדו מאות אלפי ילדים 
את  מביאים  כשהם  בעולם,  מקום  בכל 
המרכזיים  בכינוסים  בגאון.  היהדות  מסרי 
יוכרזו  שכזו,  תהלוכה  בכל  שיתקיימו 
לגאולה  בקשה  לצד  הפסוקים  עשר  שנים 

האמיתית והשלימה והכרזת "יחי אדוננו".

סיום הרמב"ם ה-41

ביום רביעי הקרוב, י"ז אייר, יסתיים המחזור 
פרקים  שלשה  בלימוד  ואחד  הארבעים 
המחזור,  סיום  אירועי  הרמב"ם.  בספר  ליום 
מתקיימים  גם  בהם  חב"ד,  במוקדי  יתקיימו 
שליט"א  הרבי  כהוראת  יום,  מידי  שיעורים 
את  גם  יציינו  זו,  בהזדמנות  המשיח.  מלך 
סיום מחזור הלימוד השנתי בספר המצוות, 
שיחד עם לימוד פרק אחד ליום, מאחד את 

כל עם ישראל בלימוד כל התורה כולה.

כנס מדע וגאולה

פי  על  יתקיים  ואחת,  השלושים  בפעם 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  הוראתו 
יום העיון והכנס המדעי העוסק בחיבור בין 
י"ד  ראשון  ביום  והגאולה.  לאמונה  המדע 
באייר תשפ"ב )15.5.22( בשעה 18:00 במלון 
שבע.  בבאר  סולד  הנרייטה  רח'  לאונרדו 

הכינוס מאורגן על ידי ארגון ריא"ל.

רמב"ם גם בדרך
הרבי שליט"א מלך המשיח, בנסיעה במכונית, 

כשבידו הק' ספר משנה תורה להרמב"ם

יחד כל ילדי ישראל 
לקבלת פני משיח

השבוע נחגוג עם שניים מגדולי ישראל שקמו לאורך הדורות: הרמב"ם שמסיימים את מחזור הלימוד היומי 
בספרו, ורשב"י שלכבודו יצעדו הילדים בכל מקום. יחד איתם נצעד לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
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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

י"ד באייר – פסח שני, הוא היום שנקבע כמועד ב' עבור 
כל מי שנבצר ממנו להקריב את קרבן פסח במועדו, בחג 

הפסח.

אנשים  עבור  נוספת  הזדמנות  הכל  בסך  היותו  למרות 
בחג  מירושלים,  רחוק  או  טמא,  שהיה  )מי  ספציפיים 
הפסח(, הרי שכל עם ישראל זוכר ומציין את היום הזה, 

על ידי המנהג לאכול בו מצות, ולא לומר תחנון.

ונשאלת השאלה: איזה שייכות יש לכל עם ישראל עם יום 
שנקבע רק עבור מי שלא יכל להקריב את קרבן הפסח 
בזמנו? ובפרט בזמן הזה, שלעת עתה אין אנו מקריבים 

קרבן פסח – איזו משמעות בכלל יש ליום זה?

השלמה או אבן דרך?
עניינו של פסח  ולבאר את  יש להקדים  זאת  כדי להבין 

שני:

הגישה הפשוטה היא שיום זה הוא רק יום השלמה עבור 
בניסן, אבל מלבד  בי"ד  קרבן פסח  מי שלא הקריב את 
גישה זו ישנו הסבר של הרבי ה"צמח צדק" המבאר את 

עניינו של פסח שני בצורה מעט שונה:

תחילת  על  רומז  מצרים  יציאת  את  המציין  הפסח  חג 
בקו  לנקוט  יש  שבתחילה  יהודי,  של  הרוחנית  עבודתו 
של 'סור מרע'. וכפי שהיה בעת היציאה ממצרים, שעם 
הסיבה  גם  זו  ולהימלט מהמצרים.  לברוח  נאלץ  ישראל 
הרע(,  את  )המסמל  החמץ  את  מבערים  הפסח  שבחג 

ומשתדלים ככל האפשר להתרחק ממנו.

אך לאחר חודש ניסן מגיע פסח שני, שבו עולה היהודי 
יכול להפוך את הרע  הוא  יותר, שבכוחה  נעלית  לדרגה 

)החמץ( לטוב ואפילו להשתמש בו לענייני קדושה.

לפי זה מובן מדוע פסח שני קשור לכל יהודי, כי אפילו 
מי שכן חגג את חג הפסח כראוי, והתרחק ככל האפשר 
ולעלות  להתקדם  ממנו  נדרש  עדיין  ומהחמץ,  מהרע 
לדרגה של פסח שני - 'עשה טוב' - על ידי שהוא משתמש 

עם החמץ לדברי קדושה.

חג של כולם?
עולות  הגישות  שני  כיצד  ותיווך  ביאור  צריך  עדיין  אך 

בקנה אחד, כי לפי פשטות העניינים, פסח שני שייך רק 
למי שלא הקריב בחודש ניסן, ומי שכבר הקריב – אסור 

לו להקריב שוב בפסח שני; 

ולעומת זאת, פירושו של הרבי ה"צמח צדק" הוא בדיוק 
להיפך – פסח שני שייך לכל יהודי, אפילו למי שכן עשה 
את העבודה של פסח הראשון, והתרחק מן הרע ומהחמץ. 

והביאור הוא: אמנם את קרבן פסח ניתן להקריב רק פעם 
- בפסח  - באם לא התאפשר  או  )בפסח הראשון  אחת, 
שני( אבל את שאר העניינים של חג הפסח, כמו זהירות 
'סור  של  העבודה  כי  ראשון,  בפסח  רק  עושים  מחמץ, 

מרע' שייכת רק בחג הראשון.

לעלות  צריך  הקרבן,  את  הקריב  שכבר  מי  גם  ולכן, 
ולהתקדם לדרגת פסח שני שבה נוקטים בקו של 'עשה 
לטוב  רצויים  הבלתי  הדברים  כל  הפיכת  ושל  טוב', 

ולקדושה.

מוסיפים בטוב ונגאלים
כי  שני,  פסח  עם  יהודי  כל  של  הקשר  מהו  מובן  כעת 
מכיוון שפסח שני אינו רק יום שנותן הזדמנות להשלים 
ולתקן את מה שנחסר בפסח הראשון, אלא הוא יום של 
עשה  של  לקו  ה',  בעבודת  נוספת  רוחנית  בדרגה  עליה 

טוב – הוא קשור לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל.

ובקרוב ממש - בגאולה האמיתית והשלימה - כל העבודה 
תהיה אך ורק בקו של 'עשה טוב', בעליה מדרגה לדרגה 

עד אין סוף, ותיכף ומיד ממש.

)על פי שיחת פסח שני ה'תשמ"ז(

פסח שני - לכל יהודי?

זוכים לכי תבואו אל הארץ

האמיתית  הגאולה  היא  הרי  ומיד  ותיכף 
יהי'  שאז  צדקנו,  משיח  ע"י  והשלימה 
"תורה חדשה  דמתן-תורה,  הענין  שלימות 
מאתי תצא". ובפשטות – שעוד לפני "זמן 
בעמדנו  סיון,  ר"ח  ולפני  תורתנו",  מתן 
פרשת  שבת  סיון,  חודש  מברכים  בשבת 
בהר-בחוקותי, זוכים לקיום היעוד והסיפור 
אל  תבואו  "כי  בהר:  פרשת  שבהתחלת 
בחוקותי:  פרשת  ובהתחלת  וגו'",  הארץ 
"ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו", 
גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ  "עתידה 
ו"אילני סרק עתידים לעשות  מילת",  וכלי 

פירות".

)דבר מלכות ש"פ בהר-בחוקותי ה'תנש"א - מוגה(

ומך אחיך עמו   )בהר כה, מז( 

על  להשתעבד,  לאחיכם  גרם  מה  עמו",  אחיך  ..."ומך 
תהיה  גאולה  נמכר  "אחרי  כן  פי  על  אף  עמו,  שנתחברו 
לו", שנאמר )ירמיה לא( "כי פדה ה' את יעקב וגאלו". "או 
דודו" )שיר השירים ב( "דודי לי ואני לו", "או בן דודו" זה 
השיגה  "או  ילדתיך".  היום  "אני  בו  שנאמר  המשיח,  מלך 
ידו" )דברים ל( "ושבת עד ה' אלקיך וגו' ושב ה' אלקיך את 
שבותך". "ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל", )ישעיה 

כז( "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול"...

)לקח טוב(

וכי ימוך אחיך   )בהר כה, לה( 

אמר ר' יצחק למדתך תורה דרך ארץ שכשיהא אדם עושה 
יודע  ראובן  היה  בלב שמח שאלו  אותה  עושה  יהא  מצוה 

ראובן  "וישמע  כא(:  לז,  )בראשית  עליו  מכתיב  שהקב"ה 
ויצילהו מידם" היה טוענו ומוליכו אצל אביו ואלו היה יודע 
בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו "ויצבט לה קלי" עגלים 
פטומים היה מאכילה ר' כהן ורבי יהושע ברבי סימון בשם 
ר' לוי אמרו לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה 
המשיח  ומלך  אליהו  כותבה  מי  מצוה  עושה  אדם  ועכשיו 
והקב"ה חותם על ידיהם כההוא דכתיב )מלאכי ג, טז(: "אז 

נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב וגו'".

)מדרש רבה(

 את שבתותי תשמרו 
ומקדשי תיראו, אני ה'    )בהר כו, ב( 

לפיכך הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסוף כל הפרשיות 
הללו, רצונך שלא יגלו, הזהירם על השמיטים ועל היובלות.

)מדרש תנחומא(

לאחר חודש ניסן מגיע 
פסח שני, שבו עולה היהודי 

לדרגה נעלית יותר, שבכוחה 
הוא יכול להפוך את הרע 

)החמץ( לטוב ואפילו 
להשתמש בו לענייני קדושה

זמני
השבת

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

19:46   19:09   19:00  19:07  18:52   הדלקת נרות  

20:52   20:10   20:12  20:11   20:09   יציאת השבת  

הפטרה: ויאמר ירמיהו - זבת חלב ודבש )ירמיה לב, ו - כב(. פרקי אבות: פרק ג



  י"ב-י"ח איירמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

זו לא בושה להתפטרפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' אבל. פרק ט-יא.
פרק יב-יד.

הל' מלכים ומלחמותיהם.. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

הקדמת הרמב"ם: אז לא אבוש.. שנת החמה.

הל' טומאת אוכלין. פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
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 ל"ג בעומר - 
יום שמחה וחיות

יום ל"ג בעומר נקבע כיום של שמחה מיוחדת אצל עם ישראל. מאחר 
ומאחר  הגדולה,  במגיפה  עקיבא  רבי  תלמידי  מלמות  פסקו  זה  שביום 
שיום זה הינו יום ההילולא של תלמידו של רבי עקיבא - רבי שמעון בר 

יוחאי. על מעלתו המיוחדת של יום זה:

ל״ג בעומר – ח״י באייר
ויש לומר בדרך הרמז, שזהו ההסבר לכך של״ג בעומר חל בח״י באייר:

אשר  היום  שזהו  אלול,  ח״י  לגבי  נשיאינו  רבותינו  של  המאמר  ידוע 
בעניננו,  לומר  ניתן  לכך  ובדומה  ״אלול״.  של  לעבודה  חיות״  ״מעניק 
שח״י באייר – ל״ג בעומר – ״מעניק חיות״ לעבודה הרוחנית של חודש 

אייר.

החודש   – שניסן  ידוע,  ואייר  ניסן  החדשים  אודות  הוא:  לכך  ההסבר 
הראשון – הוא כנגד מדת החסד, ואייר – החודש השני – הוא כנגד מדת 

הגבורה.

לימי  עקיבא  רבי  תלמידי  פטירת  שבין  לקשר  ההסברים  אחד  שזהו 
בקו  היא  אייר  חודש  עבודת  כי   – אייר  בחודש  שעיקרם  הספירה, 

הגבורה, העלאה ממטה למעלה, רצוא.

בא ל״ג בעומר ו״מעניק חיות״ בעבודה זו, שה״רצוא״ וההעלאה לא יהיו 
הוא מביא   – ו״עולם שמם״, אלא אדרבה  ״למות״  לידי  באופן המביא 
חיות בעבודה זו, שהיא תביא לידי עבודה של ״שוב״ – ״נכנס בשלום 

ויצא בשלום״.

רבי שמעון בר יוחאי – ״רצוא״ ו״שוב״
אופן זה של עבודה נמצא בגלוי אצל רבי שמעון בר יוחאי:

בשלש עשרה שנות שהותו במערה, היה רבי שמעון בר יוחאי מבודד מן 
העולם, עד כדי כך שלא היה באפשרותו לקיים כמה מצוות מעשיות, 
והוא קיימן רק במשמעותן הרוחנית. וזהו ״רצוא״. אך זה עצמו הביאו 
והתרחקות  התבודדות  מתוך  פעל  לא  המערה,  מן  שבצאתו  כך,  לידי 
מישוב העולם, אלא להיפך – ״כל היכא דחוה מחי רבי אלעזר הוי מסי 
רבי שמעון״ )= כל מקום שפגע בו רבי אלעזר, רפאו רבי שמעון( – הוא 
הביא רפואה לעולם, ויותר מכך: ״אמר איכא מילתא דבעי לתקוני״ )= 
האם יש דבר מה הטעון תיקון( – הוא חיפש מה באפשרותו לתקן בתוך 

העולם.

יוחאי – אשר אמר ״מדותי תרומות מתרומות  כי אצל רבי שמעון בר 
מדותיו של רבי עקיבא״ – היתה בגלוי שלימות דרכו של רבי עקיבא רבו 

בעבודה הרוחנית, דרך של ״נכנס בשלום ויצא בשלום״.

כניסתו ושהייתו במערה – ״רצוא״ – הביאו לידי ״שוב״ – תיקון וישוב 
העולם.

רבי  ״מקשי  במערה  שהותו  לפני  שלו:  התורה  בלימוד  לכך  ובדומה 
שמעון בר יוחאי ומפרק ליה )=ומתרץ לו( רבי פינחס בן יאיר״ ו״תריסר 

פירוקי״.

ואילו לאחר המערה ״מקשי רבי פינחס בן יאיר ומפרק ליה רבי שמעון 
בר יוחאי״, ו״עשרים וארבעי פירוקי״ – כפליים לתושיה.

)משיחת ש״פ אמור, ערב ל״ג בעומר, תש״מ(

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

ישועת ה' כהרף עין

אין להתבייש מלעשות את הצעד הזה של התפטרות ממשרת שר. על מנת 
למנוע קרבן בנפש כדאי לאבד את כל המשרות. סוף סוף שום אדם לא נולד 
מיניסטר, וישנם רק כך וכך שנים מאז נתמנה פלוני או פלוני למיניסטר, כך 

שלא יהא בזיון בהתפטרות.
)משיחת ל"ג בעומר תש"ל - מוגה(

מירון ברושי הוא איש עסקים יהודי המתגורר 
הברית.  שבארצות  בפלורידה  משפחתו  עם 
מאז  רבתי.  בניו-יורק  מירון  התגורר  בעבר 
ומתמיד היה מירון בעל לב חם לענייני יהדות, 
אך הייתה חסרה לו הדחיפה וההכוונה לקיום 
הסיבות  מסובב  רצה  בפועל.  ומצוות  תורה 
מישיבת  בבחור  מירון  פגש  הימים  ובאחד 
חב"ד המרכזית השוכנת בבניין 770 המפורסם 
שליט"א  הרבי  של  מדרשו  בית   - יורק  בניו 

מליובאוויטש מלך המשיח.

הבחור, שענה לשם אלעזר גדז', התגלה כאיש 
של  והתלהבות  חיים  שמחת  מלא  חביב, 
קדושה. מירון התלהב מהדמות החסידית ועד 
מירון.  של  בביתו  תורה  שיעור  נפתח  מהרה 
בפניו  נגלה  רבות.  עליו  השפיעו  השיעורים 
תחום  בכל  ומשמעות  עומק  של  נפלא  עולם 
שציוונו  המצוות  במשמעות  ובפרט  בחיים, 
בקיום  מירון  התחזק  אט  אט  עולם.  בורא 
עצמו  את  לראות  החל  הוא  בפועל.  המצוות 

קשור בגלוי ליהדות ולחסידות חב"ד.

הימים חלפו, והבחור אלעזר גדז' כבר עזב את 
השליחות  במסלול  בדרכו  והמשיך  יורק  ניו 
מסיבותיו  מירון  גם  עולם.  בורא  לו  שהועיד 
ולעבור  יורק  ניו  את  לעזוב  נאלץ  שלו 
לפלורידה. מירון היה מוטרד היכן ימצא חינוך 
חסידי לילדיו ברחבי פלורידה הגדולה. באחד 
לתדהמתו  גילה  ברחוב,  הולך  בעודו  הימים 
הבחור  ברחוב...  מתהלך  שלו'  'הבחור  את 
"הרב  ונהיה  לרבנות  הוסמך  כבר  שבינתיים 
בשליחות  ויצא  ביתו  את  הקים  כבר  גדז'", 
שם  לפלורידה,  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
הוא מתעסק בעבודת הקודש של חינוך ילדי 

ישראל. 

רב.  שלל  כמוצא  וחברו  רבו  על  שמח  מירון 
'המלמד'  הינו  שהוא  גדז'  מהרב  כששמע 
'על  החליט  המקומי,  חב"ד  תורה  בתלמוד 
אצל  תורה  ללמוד  ילדיו  את  לשלוח  המקום' 
והתהדק  הלך  ביניהם  הקשר  מאז  גדז'.  הרב 

עוד יותר.

קיבל  אחד,  בהיר  לא  ביום  כשנתיים,  לפני 
מירון הודעה לא פשוטה מאחיו אורי, מארץ 
מאושפז  הוא  טוב.  מרגיש  לא  "אבא  הקודש. 
בהודעה.  נכתב  קריטי",  ומצבו  רפואה  בבית 
"הרופאים אומרים שכדאי שנגיע בזריזות כל 
בני המשפחה, כי אלו הם שעותיו או מקסימום 

ימיו האחרונים"...

אביו  רבה.  בדאגה  הידיעה  את  קיבל  מירון 
אינו  כבר  הגוף  בו  גיל  בן שמונים,  היה  כבר 
חזק כבעבר... הרב גדז', שנכח במקום כשקיבל 
מירון את הידיעה המדאיגה, ידע שהזמן יקר 
וצריך לפעול ללא שהות. הוא חגר את אבנטו, 

על  להעלות  בזריזות  והתיישב  ידיו,  את  נטל 
מלך  שליט"א  מהרבי  ברכה  בקשת  הכתב 
קיבל  הוא  הברורה  התשובה  את  המשיח. 
ט  )כרך  קודש  האגרות  באמצעות  מיידית 
עמוד קנג(: "בנועם קיבלתי מכתבו . . בו כותב 
אודות הטבת מצב בריאות". הניסוח היה ברור. 
אלא  קרובה,  ורפואה  להחלמה  ברכה  רק  לא 

מילים ברורות שהמצב כבר השתפר!

"מירון, הרבי שליט"א מלך המשיח כותב כאן 
שיש כבר בשורות טובות! תתקשר מיד לארץ 
בשמחה.  גדז'  הרב  אמר  קרה!",  מה  לשמוע 
נדהם  מדבר?",  אתה  מה  על  הרב,  "כבוד 
שקיבלתי  ההודעה  את  ראית  "בעיניך  מירון, 
חייו  ברגעי  אוחז  שאבי  אחדות  דקות  לפני 

האחרונים?!". 

"אף על פי כן, זוהי תשובתו הברורה של הרבי 
גדז'.  הרב  וויתר  לא  המשיח!",  מלך  שליט"א 
"תתקשר מיד לשמוע את הבשורות הטובות!". 
להתקשר  במטרה  הפלאפון  את  לקח  מירון 
שהספיק  לפני  עוד  אך  שבארץ,  למשפחתו 
מאחיו:  מצמררת  הודעה  הגיעה  להתקשר 
כאן  הרופאים  התעורר!  אבא  היקר!  "מירון 
אומרים  הם  קרה.  זה  איך  מבינים  לא  סביב 
חוליו  ממיטת  קם  עוזי,  האב,  נס!"...  שזה 
לפני  ימים.  שנתיים  עוד  לחיות  והמשיך 

כשבועים בשבת פר' קדושים נלב"ע.  

הרב אלעזר גדז' ומירון ברושי

לפני כשנתיים, ביום 
לא בהיר אחד, קיבל 

מירון הודעה לא 
פשוטה מאחיו אורי, 
מארץ הקודש. "אבא 
לא מרגיש טוב. הוא 

מאושפז בבית רפואה 
ומצבו קריטי", נכתב 

בהודעה



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

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות" אלו אולי 
הנביאים  דברי  כל  מתוך  ביותר  המפורסמות  המילים 
בתנ"ך אודות זמן הגאולה. אלו המילים איתן בחר הנביא 
יזנחו את  העולם  אומות  בה  ישעיה לתאר את התקופה 
לחימה  ואמצעי  נשק  בהסבת  ויעסקו  המלחמה,  דרך 
לכלים שישמשו מעתה והלאה לחקלאות ועבודת האדמה.

שלהן  שהתרגום  עד  מפורסמות,  כך  כל  הללו  המילים 
לאנגלית חרוט על הקיר של אחד המבנים המפורסמים 
בעולם – בנין האו"ם במנהטן שבניו יורק. הרבי שליט"א 
הארגון  שאנשי  לכך  ביטוי  זהו  כי  מסביר  המשיח  מלך 
מלחמות  למנוע  הם  המרכזי  וייעודו  הקמתו  שמטרת 
הקדושות  במילים  מוצאים  עולמי,  לשלום  ולדאוג 
המילים  שאלו  ומבינים  חזונם,  תמצית  את  הנביא  של 

המתאימות ביותר להתנוסס על קיר הבנין.

בחרו להשמיד את הנשק
בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, מרחק של חצי שעת 
הרב  למתמטיקה  הפרופ'  מתגורר  האו"ם,  מבנין  נסיעה 
שמעון סילמן, שבמשך שלושים השנים האחרונות עוסק 
במחקר ובהסברה בנושא – כיצד ניתן לראות את הגאולה 
בעולם בכלל, ובתחום המדע בפרט. הדוגמאות אותן הוא 
כבר  הגאולה  ייעודי   – לספק  מקום  מותירות  לא  מציג 

מתגשמים אל מול עינינו.

"הכריזה  מספר,  הוא  הקומוניזם",  קריסת  "לאחר 
הפכה  ובכך  עצמאותה,  על  קזחסטן  של  הרפובליקה 
להיות הבעלים של ארסנל הנשק הגרעיני העצום שאוחסן 
פעם  של  בעולם  המועצות.  ברית  שלטון  מימי  עוד  בה 
כל מדינה היתה שמחה להזדמנות כזו, להצטרף למועדון 
אך  המאיים,  בנשק  המחזיקות  המדינות  של  המצומצם 
קזחסטן  אחר:  הוא  המחשבה  הלך  גאולה  של  בעולם 
בחרה להשמיד את הנשק באופן בטוח בהקדם האפשרי. 

בסיוע ממשלות רוסיה וארה"ב הושמדו למעלה מאלף )!( 
ראשי נפץ גרעיניים, מפציצים כבדים, טילים בליסטיים 

בין-יבשתיים, ועוד".

מפציץ צבאי נוטע עצים
מרטין'  'לוקהיד  מחברת  מביא  הוא  נוספת  דוגמה 
האמריקאית, שכבר בסוף שנות ה-90 פיתחה הסבה של 
מטוס התובלה הצבאי C130 מייעודו המקורי ל... שתילת 

כידוע", הוא  נחוצים מאוד לאיזון הטבע,  "יערות  עצים. 
מסביר, "וכעת הכלי ששימש עבור 'זריעת' שדות מוקשים, 
מוצע לשימוש עבור גיחות לנטיעת עצים בכמויות ענק".

בעולם,  המלחמות  לצמצום  הקשור  בכל  מפנה  כנקודת 
ראשי  פגישת  על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מצביע 
ועל  האו"ם,  של  הביטחון  במועצת  החברות  המעצמות 
נאומו של נשיא ארה"ב שקדם לפגישה זו, בו התבטא על 
תהליך השינוי בתפיסת העולם של מנהיגי המדינות "זמן 
דרמטי ומבטיח בהיסטוריה שלנו", אמר כי "העולם עובר 
שינויים במימדים כמעט תנ"כיים", ודיבר על כך שהילדים 
והנכדים שלנו לא יצטרכו לתרגל התגוננות מפני התקפה 

אווירית, או גרוע מכך, מפני מלחמה גרעינית.

כנס מדע וגאולה
הכנס  הוא  סילמן,  פרופ'  הרב  של  בפועלו  חשוב  חלק 
השנתי בנושא מדע וגאולה אותו הוא מארגן כבר שלושים 
שנה. "זה החל מכנס שארגנתי במינסוטה תחת הכותרת 
בהוראה שקיבלתי  והמשיך  לעולם המדע',  מגיע  'משיח 
הכנסים  בארגון  להוסיף  המשיח  מלך  שליט"א  מהרבי 
הללו ואף להוציא לאור את ההרצאות שנישאו בכנסים. 
מאז אני ממשיך לארגן מידי שנה את הכנס, בו נוטלים 
חלק פרופסורים ואנשי מדע המסבירים כל אחד בדרכו 
ועל פי תחום התמחותו כיצד רואים את הגאולה מחלחלת 

וחודרת בכל פרט בעולם".

באייר  י"ד  הקרוב  ראשון  ביום  יתקיים  השנתי  הכנס 
לפי  שבע.  באר  לאונרדו  במלון   18:00 בשעה   15/05
שם,  בעלי  מדענים  חלק  בו  ייטלו  שפורסמה  התוכנית 
שיעסקו בנושאים מגוונים החל ממשימות חלל במאדים 
ועד למלחמה באוקראינה. בסיום הכנס תיערך התוועדות 
לקבלת  טובות  להחלטות  הדברים  יתורגמו  בה  חסידית 

פני הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.  

לא על ידי תעניות
פי  על  להתנהג  שיש  יהודי,  כל  של  וההנהגה  הכלל  ידוע 
לנו,  אומרים  הק'  שרבותנו  וכיון  הק',  תורתנו  הוראות 
ברור  סימן  זה  הרי  לרפאות,  לרופא  רשות  נתנה  שהתורה 
את  השליח  יודע  תמיד  לא  אם  ואף  שליח,  הוא  שהרופא 
הכוונה הפנימית, אבל מה שהשליח אומר בנוגע לפועל, הרי 
זה מהמשלח, ובכזה אופן זהו דבר תורה, ומזה מובן שגם אם 
שכותב  כפי  השליח,  על  קושיות  שיש  או  לגמרי,  מבינים  לא 
לעשות  הציות,  על  השפעה  לכך  להיות  צריכה  לא  במכתבו, 
מכתבי  את  שכשיקבל  בטוח  הנני  ולכן  מורה,  שהרופא  מה 
יתברך  והשם  מורה,  שהרופא  מה  את  לעשות  לציית,  יתחיל 
מופלגה  בהצלחה  יהי'  הוראותיהם  ע"פ  והעשי'  שהציות  יתן 

בכל הענינים.

רק  לאכול  בזמן,  לאכול  לא  שההנהגה  מעצמו,  מובן  וגם 
הבעל  דרך  לא  בהחלט  היא  בזה,  וכיוצא  ביום  אחת  פעם 
שם טוב אודותה שמענו פעמים רבות מרבותינו נשיאנו הק', 
שצריך להיות עזב תעזב עמו, עם הגוף, אבל לא ע"י תעניות 

וסיגופים.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תקה - תרגום(

אחרי החתונה, הוספה בתורה ומצוות
להוסיף  יש  החתונה  לאחר  שדוקא  לעורר  מיותר  ...בטח 
בענינים של תורה ומצוות, שכן מיום החופה נותנים מלמעלה 
ודאי  זה  הרי  זאת מלמעלה,  וכשנותנים  בזה,  תוספת הצלחה 

כדי שינצלו את הדבר כראוי במלוא המידה.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תקט - תרגום(

לפקוח את העיניים ולראות – העולם מתקדם לגאולה

פרופ' שמעון סילמן

בעולם של גאולה הלך 
המחשבה הוא אחר: 

קזחסטן בחרה להשמיד את 
הנשק באופן בטוח בהקדם 
האפשרי. בסיוע ממשלות 

רוסיה וארה"ב הושמדו 
למעלה מאלף )!( ראשי נפץ 

גרעיניים וטילים


