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באחד  להיזכר  הזמן  זה  תורה.  מתן  חג  לקראת  מתכוננים 
מאתי  תורה  "כי  הנביא  בלשון  הנאמרת  הגאולה  מיעודי 
תצא" אותה פירשו חז"ל: "תורה חדשה מאתי תצא, חידוש 

תורה מאתי תצא". שני פירושים 
מדבר  האחד  נבואה,  לאותה  יש 
אשר  נפלאים,  תורה  חידושי  על 
יתגלו מתורת הסוד, והשני מגלה 
חידושים  יתגלו  לבוא  לעתיד  כי 
לנו.  הידועה  הפסיקה  באופן  גם 
שחיטה  אותה  היא  לכך,  דוגמא 
שור  יישחט  בה  מפורסמת, 
לקראת  הלוייתן,  בסנפירי  הבר, 
הסעודה הגדולה שיעשה הקדוש 

ברוך הוא לצדיקים.

אנו  כאשר  עצום.  חידוש  זהו 
או  לשנות  להוסיף,  שאין  יודעים 
שנכתב  מה  מכל  חלילה  לגרוע 
בתורה שניתנה לנו על ידי משה 

רבינו בהר סיני.

שילוב החכמה והנבואה
ההסבר לכך הוא, שמלך המשיח הוא זה שילמד את אותן 
ש"באותן  ברמב"ם,  נאמר  מלך המשיח  על  שיתגלו.  סודות 
המלך  שאותו   .  . והאמת  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים 
יתר  יהיה  חכמה  בעל  המשיח(  )המלך  דוד  מזרע  שיעמוד 
משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד 
כל העם ויורה אותם דרך ה'", "ולפיכך יהיו ישראל חכמים 
כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים 

כוח האדם".

ביותר,  הגדולה  הנבואה  בין  ישלב  המשיח  מלך  של  כוחו 
זה  ובכוח  הדעת,  על  להעלות  שניתן  העצומה  לחכמה 
שימחישו  הנבואיים,  ה'  דברי  את  העולם  אל  הוא  יוריד 
לכל העם היכן מופיע בתוך 
התורה אותו היתר לשחיטה 
אסורה.  שכיום  זו,  ייחודית 
סופית,  האין  חכמתו  בכח 

יסביר הוא את אותו גילוי נעלה, לכל האדם, כך שהפסיקה 
ניתנה  שלהם  אלו  למטה,  כאן  הדין  בית  בדעת  תתקבל 

הסמכות לפסיקה ההלכתית.

לאורך הדורות, נשמע עם ישראל 
הדין  בית  הסנהדרין.  לחברי 
היה  מושבו  מקום  אשר  הגדול, 
המקדש,  בבית  מיוחדת  בלשכה 
משם  שבירושלים.  הבית  בהר 
היתה יוצאת הפסיקה לכל העם, 
העליונה  הסמכות  הם  כאשר 

ביותר לקביעת הנהגת העם.

גלו  המקדש,  בית  חורבן  לפני 
חברי בית הדין ממקומם, ומקום 
שונות,  בנקודות  נקבע  מושבם 
הם  בו  האחרון  המקום  כאשר 
לשם  בטבריה.  היה  התכנסו, 
ולהתכנס  הם אף עתידים לחזור 
בבית  למקומם,  שובם  לקראת 

המקדש השלישי - "שבטבריא עתידין לחזור תחילה".

תפקיד בית הדין
למרות שנעשו מספר נסיונות להחזיר את הפסיקה לידי בית 
דין מוסמך שכזה, )האחרון הידוע שבהם היה לפני כחמש 
כמה  שנמשכה  סמיכה  בירב,  מהר"י  ידי  על  שנה,  מאות 
דורות עד לרבי חיים ויטאל( הרי שכיום אין לנו את אותם 
אנשים 'מוסמכים', אשר קיבלו את הסמיכה באופן המאפשר 
להם להקים את בית הדין. עם זאת דבר ברור הוא אשר בית 

דין שכזה יקום בסמיכות לגאולה האמיתית והשלימה.

את  לקבל  הוא  זה,  דין  לבית  המיועדים  מהתפקידים  אחד 
כדי  נשלח  אשר  הגאולה,  מבשר  הנביא  אליהו  של  עדותו 
לבשר לעם ישראל על בוא מלך המשיח, כנאמר "הנה אנוכי 
שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא", 
מגיע  יום  בכל  כי  קובע,  אף  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
אליהו הנביא לטבריה על מנת לבשר את בשורתו, כהכנה 

להתגלותו של מלך המשיח עוד היום, ותיכף ומיד ממש.

שבועות של גאולה

חג  פעילות  לקראת  נערכים  חב"ד  במוקדי 
השבועות, במסגרתה יגיעו ילדי ישראל, יחד 
הדברות.  עשרת  לשמיעת  המבוגרים  עם 
של  קריאתו  פורסמה  הערים  ברחובות 
מיוחד  בדגש  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
על הבאת הקטנים לשמיעת הקריאה, כולל 

תינוקות בעריסתם. הפתעות למשתתפים.

דברי משיח תשמ"ח חלק ג'

"דברי  בסדרת  השלישי  החלק  אור  ראה 
משיח" לשנת תשמ"ח, המרכז את כל דברי 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  תורתו 
)תקופת  ניסן  ל'  ועד  שבט  כ"ב  מהתאריך 
הזמן הידועה כהתחלת 'התקופה החדשה'(, 
בספר החדש 836 עמודים גדושים המכילים 
את השיחות לצד יומן מפורט מאירועי אותה 
תקופה. להשיג אצל הנציגים ברחבי הארץ. 

לפרטים: 058-5358-770.

כרטיס פרק התהלים

המשיח  המלך  ישיבת  תלמידי  ביוזמת 
את  המכיל  ייחודי,  כרטיס  הופק  בירושלים, 
מלך  שליט"א  הרבי  של  פרקו  קכ"א,  פרק 
המשיח כאשר בחזית מופיע ציור אומנותי 
פרי מכחולו של שניאור ליפסקר בהדפסה 
או  להזמין  המעוניינים  זוהרת.  הולוגרפית 
מוזמנים  הבאות  בהדפסות  יופיע  שציורם 
ליצור קשר - נמרוד זוטא: 054-580-9403.

אורו של רשב"י בסיום הרמב"ם
במהלך מעמד סיום הרמב"ם בחזית 770, בערב 

ל"ג בעומר הודלקה המדורה לכבוד רשב"י

 תורה חדשה 
מאתי תצא

עוד לפני התגלותו השלמה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מגיע אליהו הנביא על מנת לבשר לבית הדין את 
בשורת הגאולה. לבית דין זה, יגיע גם מלך המשיח על מנת לקבע את הפסיקה ההלכתית של זמן הגאולה
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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

מברכים",  "שבת  נקראת  חודש  ראש  שלפני  השבת 
ואת  חודש  ניתן הכח לברך את ראש  זו  משום שמשבת 
החודש כולו. מכך מובן ש"שבת מברכים" נעלית אפילו 
יותר מראש חודש, כי היא המברכת את ראש חודש, וכל 

המברך נמצא בדרגה גבוהה מהמתברך.

ב"שבת מברכים" שלפני חודש סיון מתגברת המעלה הזו 
עוד יותר, שכן בראש חודש סיון החל עם ישראל להתכונן 
לקראת קבלת התורה. ביום זה חנה עם ישראל אל מול 
הר סיני "כאיש אחד בלב אחד" לקראת המעמד הנכסף 

שבו ירד ה' על הר סיני ויתן להם את התורה.

אחדות מנצחת
יכולה  זה הייתה  מצדו של הקדוש ברוך הוא כבר ביום 
התורה להינתן, כי כאשר עם ישראל ניצב מאוחד ומלוכד 
המחלוקת  את  ושנאו  "הואיל  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
ואהבו את השלום . . הרי השעה שאתן להם את תורתי". 
זאת אומרת, שכבר בראש חודש סיון הגיעה השעה והזמן 
הנכון לקבלת התורה, אלא שבפועל זה קרה רק בו' סיון, 

כדי לאפשר לעם ישראל להתכונן כראוי וכנדרש.

כל אותם אירועים אינם נחלת ההיסטוריה בלבד, אלא הם 
חוזרים על עצמם מידי שנה בשנה. למרות שאנו מקבלים 
זה משתווה  אין  ויום מחדש, עדיין  יום  את התורה בכל 
לעומת היום בשנה שבו מתן תורה מאיר וחוזר על עצמו 

ביתר שאת. 

ולכן מובן שכאשר נמצאים בשבת שלפני ראש חודש סיון, 
יש להתחיל כבר בהכנות הרוחניות לקראת קבלת התורה 

מחדש.

ערבים טובים
הוא  התורה  לקבלת  בהכנות  הבולטים  המאפיינים  אחד 

חלקם של ילדי ישראל:

ישראל  מעם  ביקש  הוא  ברוך  שהקדוש  במדרש  מסופר 
שמירת  המשך  את  שיבטיחו  טובים  ַעֵרבים  שיביאו 
התורה. בתחילה אמרו בני ישראל "אבותינו יהיו ַעֵרבים 
לנו", "נביאנו ַעֵרבים לנו", אך הקדוש ברוך הוא לא קיבל 
ה'  אז  ורק  שלנו",  ַעֵרבים  יהיו  "בנינו  שאמרו  עד  זאת, 

קיבל זאת ונתן להם את התורה.

התורה,  לקבלת  בהכנות  עוסקים  שכאשר  מובן  ולכן 
צריכה להיות הדגשה מיוחדת בפעילות עם ילדי וילדות 
בזכות  שדווקא  השם",  "צבאות  הנקראים   - ישראל 

הערבות שלהם זכינו לקבל את התורה.

ה'"  "צבאות  השם  בין  הקשר  מה  לשאול  ניתן  לכאורה 
במדבר,  פרשת   - בפרשת השבוע  קטנים, שהרי  לילדים 
מופיע שם זה בהקשר לאנשים בני עשרים שנה ומעלה 

בלבד, ולא על ילדים קטנים שלפני גיל בר מצוה?

אלא שההבדל הוא פשוט: כאשר עם ישראל יצא ממצרים, 
הוא היה מוכן לקראת מלחמה ממשית, ולשם מלחמה אי 
אפשר לקחת ילדים קטנים, אלא דווקא אנשים בעלי כח.

מלחמה של שלום
האמיתית  הגאולה  ערב   - אלה  בימינו  זאת,  לעומת  אך 
והשלימה, הרי כבר תם ענין המלחמות והכל נפעל דווקא 
ה'"  "צבאות  השם  ניתן  היום  ולכן  ושלום,  מנוחה  מתוך 
קשורים  ישראל  ילדי  ואדרבה:  קטנים,  לילדים  דווקא 
"אל  שהפסוק  בגמרא  כנאמר  הגאולה,  לקירוב  במיוחד 

תגעו במשיחי" מכוון על ילדי ישראל.

בסיסמא  מתבטאים  ה'"  "צבאות  של  והמטרה  התכלית 
שלהם, שהיא "ווי וואנט משיח נאו" - "אנו רוצים משיח 
עכשיו", ולכן ככל שמוסיפים בפעולות של אחדות ואהבת 
ישראל על ידי ילדי ישראל, ממהרים ומקרבים את ביאת 
משיח צדקנו בפועל ממש, שאז נחגוג את קבלת התורה 
ה"תורה  בקבלת  ובבית המקדש השלישי,  הקודש  בארץ 

חדשה" - תיכף ומיד ממש. 

)על פי לקוטי שיחות חלק כ"ז ע' 191(

צבא של ילדים

התורה ניתנה במדבר

ניתנה התורה במדבר, במקום הפקר – כדי 
לרמז שהשלימות האמיתית דקבלת התורה, 
היא, כשמקבלים גם דרגת התורה שלמעלה 
שיוכלו  שכדי  לעולם,  משייכות  לגמרי 
במקום  אותה  לתת  הקב"ה  צריך  לקבלה 
הפקר דוקא. ויש לומר, שתכלית השלימות 
דנתינת התורה במקום הפקר תהיה לעתיד 
לבוא, ש"תורה חדשה מאתי תצא": "מאתי" 
– תורתו של הקב"ה ממש שלמעלה לגמרי 
משייכות לעולם, ולכן נתינתה לעולם היא 
)כביכול(  שיוצאת  תצא",  ש")מאתי(  עי"ז 
מרשותו של הקב"ה, שמפקירה כדי ש"כל 

הרוצה לקבל יבוא ויקבל".

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

לבני יוסף לאפרים . . למנשה   )במדבר א, י( 

"ותרם כראם קרני", מה ראם זה קרנותיו גבוהות והוא מנגח 
יוסף מנגח  בן  בן עמיאל  רוחות העולם, כך מנחם  לארבע 
לארבע רוחות העולם, ועליו אמר משה )דברים לג( "בכור 
שורו הדר לו וגו' וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח וגו' והם 
והם  אפרים  רבבות  עמו  אלפי מנשה",  והם  אפרים  רבבות 
אלפי מנשה, ועליו יתיצבו מלכים להורגו, שנאמר )תהלים 
ב( "יתיצבו מלכי ארץ", וישראל שבארץ . . הם כזית רענן, 
שנאמר בלותי בשמן רענן, "ותבט עיני בשורי בקמים עלי", 

וישראל רואין במפלתן, שנאמר "ותבט עיני בשורי".

)מדרש שוחר טוב, תהלים מזמור צב(

לבני יוסף לאפרים . . למנשה   )במדבר א, י( 

אנשי יבש גלעד היו גומלים חסד עם שאול ועם בניו בצום 

ובכי ומספד, 

אמר להם הקב"ה אני אתן שכרכם לעתיד לבא, כשאני עתיד 
לקבץ את ישראל מארבע פינות העולם ראשון הוא מקבץ 
חצי שבט מנשה, שנאמר )תהלים ס( "לי גלעד ולי מנשה", 
ואחר כך מקבץ אפרים, שנאמר )שם( "אפרים מעוז ראשי"...

)פרקי דרבי אליעזר, פרק יז(

תחת כל בכור   )במדבר ג, מה( 

"קדש לי כל בכור", רבי נתן אומר, אמר הקב"ה למשה, כשם 
שעשיתי יעקב בכור, שנאמר )שמות ד( "בני בכורי ישראל", 
כך אני עושה למלך המשיח בכור, שנאמר )תהלים פט( "אף 

אני בכור אתנהו"...  

)מדרש רבה, שמות יט, ח(

בימינו אלה - ערב הגאולה 
האמיתית והשלימה, כבר 
תם ענין המלחמות והכל 

נפעל מתוך מנוחה ושלום, 
ולכן היום ניתן השם "צבאות 

ה'" דווקא לילדים קטנים

זמני
השבת

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

19:59   19:18   19:10  19:17  19:01   הדלקת נרות  

21:06   20:20   20:23  20:22   20:19   יציאת השבת  

הפטרה: והיה מספר בני ישראל - וידעת את ה' )הושע ב, א - כב(. פרקי אבות: פרק ה
שבת מברכים חודש סיון: המולד - יום ב', שעה 18, 4 דק', 2 חלקים. ראש חודש: ביום שלישי



  כ"ו אייר - ג' סיוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

להפסיק ללכת בדרך העקומהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳ דעות.. פרק ג-ה.
פרק ו-ז. הל׳ תלמוד תורה.. פרק א.

פרק ב-ד.
פרק ה-ז. 

הל׳ עבודת כוכבים וחוקותיהם.. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

הל׳ כלים.. פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
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התורה חובקת את 
חיי היהודי בכל רגע
חלק מאגרת* כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א אודות השפעת התורה בחיי 
היהודי. לרגל חג השבועות, זמן מתן תורתנו

* מבוסס על מכתב מחודש סיון ה'תש"כ, ומעובד עיבוד חפשי

או  זו   - אינה אוסף של חוקים להזדמנות מיוחדת  ...התורה הקדושה 
אחרת. היא חובקת את כל חייו של היהודי מיום הוולדו עד לאחרון 
ימיו היא מקיפה את האספקטים הרגעיים של חיי היום יום שלו וזהו 
פירוש הביטוי "תורת חיים", כלומר התורה היא חוק החיים. מהו, אם 

כן, הבסיס הפילוסופי של רעיון זה?

מכין  בנין,  הקימו  לפני  האדריכל,  כולה.  הבריאה  את  חובקת  התורה 
שרטוטים ותכניות לכל פרטי המבנה, כך משמשת התורה אצל הקב''ה 
כתכנית של הבריאה, בה כלולים גם הפרטים של היקום, עד לחלקיק 

הקטן ביותר של העולם הדומם.

החסידות,  של  היסודיים  הרעיונות  אחד  את  בסס  טוב  שם  הבעל 
בפירושו על הפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים" )תהלים קי"ט פ"ט(. 
הסביר הבעש"ט כל דבר הקיים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, על כל 
פרטיו, מתקיים בדיבורו של הקב"ה. כלומר מאמרו )בבריאת העולם( 
כל  וכן  וגו'",  השמים  ברקיע  מאורות  "יהי  וגו'"  רקיע  יהי  ה'  "ויאמר 
שאר המאמרות האלוקיים שנאמרו בבריאת העולם - בדיבור זה ברא 
הקב"ה ובורא )בכל רגע( ונותן חיות לנבראים כולם באופן תמידי, בכל 
שניה ללא הפסק )תניא ח"ב פ"א וכו'(. מכאן נובע מושג נוסף: מושג 

ההשגחה הפרטית.

עד  נמשכת  הכל,  על  והשגחתו  הבורא  של  אמצעית  הבלתי  ידיעתו 
הפרטים הקטנים ביותר של הבריאה, החל מהאדם. הנברא העליון ועד 

לדבר הפחות ביותר בעולם הדומם. זהו המונח "השגחה פרטית".

הדרך להמנע מטעויות
שתי מסקנות מתבקשות מרעיון זה לגבי האדם:

ראשית על כל יהודי מוטלת החובה לעבוד את ה' בכל רמ"ח איבריו 
ושס"ה גידיו, וכל פרטי חייו והסובב אותו. עבודה זו צריכה להתחיל 
הפעולות  אל  גם  ולהימשך  מצוותיה,  תרי"ג  וקיום  התורה  בלימוד 

הפשוטות ביותר של חייו: לעבוד את ה' באכילה, שתיה, שינה וכדו'.

שנית - בכל מאורע שאדם נתקל בו, או אם מוצא עצמו במקום מסוים 
זה בגלל סיבה מיוחדת. דבר אינו קורה "במקרה"  ובזמן מסוים, הרי 
שואב  מהם  המעיינות  בלימוד  להתחיל  חייבת  האדם  של  ה'  עבודת 

היהודי את ההשראה לקיים את המצוות בהידור וחיות אמיתית.

את  חובקת  שהתורה  הרעיון  של  הפילוסופי  הבסיס  לנו  ברור  עתה 
שמממש  מי  חייו.  של  הפרטים  פרטי  כל  את  היהודי",  של  כולו  "כל 
דוקטרינה זו בחייו היום יומיים, זוכה לתואר שניתן לנח בתורה, כלומר 

"את האלוקים התהלך נח'' ומונע עצמו מהמישגים הטרגיים של דורו.

בברכה,

)מתוך החוברת "אמונה ומדע" – מכון ליובאוויטש, תש"מ(

   מאגרות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחאגרות מלך   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

כוחו של המשלח

. . השלום האמיתי יבוא רק כשאומרים את הסיבה האמיתית מדוע ארץ 
בדרך  הלכו  זמן  שבמשך  היא,  לכך  וההוכחה  ליהודים:  שייכת  ישראל 
עקומה - התווכחו האם לעשות את השלום בדרך זו או אחרת, ומה לתת 

להם - חלק זה או אחר, ובפועל, עד היום הזה אין שלום.
)ע"פ שיחת אור ליום ו' ערב-שבת-קודש פרשת-במדבר ג' סיון תשל"ז - בלתי מוגה(

שליט"א  הרבי  משלוחי  אחד  מספר 
הקודש:  בארץ  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
בעומר  ל"ג  ביום  נערכים  הארץ  רחבי  בכל 
של  קריאתו  לאור  ילדים,  ותהלוכות  כינוסי 
יום  את  לנצל  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  ההילולא 
ולקחת  דמותו  על  לילדים  לספר  כדי  יוחאי 

לימוד לחיינו מדרכיו.

גם בבית חב"ד שלנו התחלנו לעבוד כשלושה 
אירוע  עריכת  על  בעומר  ל"ג  לפני  שבועות 

גדול לכבוד היום המיוחד.

בתחילת ההתארגנות ניסיתי להאציל סמכויות 
על ידידים, שיואילו לקחת חלק מהתפקידים, 
לזה  זמן  מצאו  לא  ידידים  אותם  בפועל  אך 

והמשימות הרבות חזרו כולם אלי.

הכח  בכל  עבדתי  וחצי  כשבועיים  במשך 
להצלחת האירוע, אך ככל שהתקדמה העבודה 
כך עלה וכירסם בי החשש יותר ויותר: מהיכן 
אביא את הכסף למימון כל ההפקה הגדולה? 
הסכום שעמד לרשותי באותו זמן עמד על 0 

שקלים...

יומיים לפני האירוע ישבתי בערב עם רעייתי 
וסיפרתי לה על התקדמות העבודה, ואז, תוך 
יש  'חורים'  כמה  גילינו  פתאום  שיחה,  כדי 
סגורים  לא  שעוד  דברים  ובהפקה,  בתכנית 
סיכוי  אין  האירוע,  בהצלחת  לחבל  ועלולים 

שנספיק לסדר אותם עד ל"ג בעומר.

שבועיים  עבורי.  לחי'  'סטירת  הייתה  זו 
להתנקז  עלולים  מאומצת  עבודה  של  וחצי 
לאירוע צולע ולא מוצלח בגלל שורת דברים 
נפלתי  הכסאות.  בין  שנפלו  משמעותיים 
הגדול  המרץ  כל  כמוהו.  מאין  ידיים  לרפיון 
נעלם ואת מקומו מילאה כעת תחושת חדלון 

וייאוש... 

לא  נפולה.  ברוח  קמתי  בבוקר  למחרת 
שאני  והרגשתי  היום  את  'להתניע'  הצלחתי 
מוכרח לפנות אל המשלח, הרבי שליט"א מלך 
אותי  לעודד  איך  ידע  בוודאי  הוא   – המשיח 

ולסדר את הענינים.

מלך  שליט"א  הרבי  אל  במחשבה  פניתי 
המשיח, שטחתי את המצב העגום בו נמצאת 
העבודה על התהלוכה ואת מצב רוחי השפוף 
התשובה  ועידוד.  עזרה  וביקשתי  זה  בעקבות 
שהתקבלה באגרות קודש, כרך ט עמוד קנג, 
הייתה מדויקת להפליא. היה בה כדי לנסוך בי 

כוחות עצומים של עידוד ושמחה:

 "בנועם קבלתי מכתבו . . ויהי רצון אשר בחדש 
וחמי  מורי  קדושת  כבוד  נשיאנו  של  גאולה 
אדמו"ר, הנה נגאל, כל אחד ואחד מאתנו, מכל 
והרחבת  הנפש  ממנוחת  המבלבלים  עניינים  

הדעת . . בברכת הצלחה בכל הנ"ל".

הרבי שליט"א מלך המשיח מנחה שם במכתב, 
כח  יש  הדור  לנשיא  ההתקשרות  ידי  שעל 
למנוחת  שמפריעים  העניינים  מכל  להיגאל 
הנפש )- חוסר הרוגע הנפשי שהיה לי מהחשש 
שהאירוע יכשל(, וכן זה פועל הרחבת הדעת 
)היינו להיגאל מהפחד מהיכן אשיג את הכסף, 

ולהיות בנפש במצב של הרחבה(.

עלי לזכור שאני רק שליחו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, ועלי לפעול בכל כוחי להצלחת 
שבסוף  לדעת  זאת  עם  יחד  אבל  התהלוכה, 
הצלחת האירוע היא עניין של הרבי שליט"א 
מלך המשיח והוא הרי מביא ברכה והצלחה, 
ממילא אפשר להיות במנוחה וביטחון שבסוף 
ושוב  שוב  המכתב  את  קראתי  יצליח!  הכל 
וזה פשוט נתן לי כח. נכנסתי לשלווה ושמחה 

וממילא שוב ללהט עשייה.

ואכן, ראינו את הברכה. באירוע השתתף קהל 
נהנו  כולם  מהמצופה,  בהרבה  גדול  עצום, 
בשטף.  אלי  זרמו  החמות  והתגובות  מאוד 
גם המימון הגיע באורח פלא: שעה אחת של 
השתדלות מצידי בליל ל"ג בעומר הניבה את 
התקציב כולו! סייעתא דשמיא כזו לא ראיתי 
אלפי  עשרות  של  בסכומים  ומדובר  מעולם, 

שקלים...   

•    לזכות הת' לוי בן ר' יצחק ורחל רחימי, לרגל בואו בקשרי הנישואין עב"ג חיה מושקא בת ר' שמעון ונחמה דהאן - יהא ביתם בנין עדי עד    •

הקהל הגדול בכינוס ל"ג בעומר

אך ככל שהתקדמה 
העבודה כך עלה 

וכירסם בי החשש: 
מהיכן אביא את 

הכסף למימון כל 
ההפקה הגדולה? 

הסכום שעמד לרשותי 
באותו זמן עמד על 0 

שקלים...



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

הרבי  בהוראת  בעומר  בל"ג  הילדים שנערכות  תהלוכות 
שליט"א מלך המשיח הן כבר מסורת של ממש, והן כבר 
הפכו לחלק בלתי נפרד מיום זה. אחד המקורות לקיום 
רבי  החסידות  תנועת  מייסד  על  הסיפור  הוא  המנהג 
ישראל בעל שם טוב, שלפני כ-300 שנה ערך תהלוכת 

ילדים ביום זה ובכך הציל מפוגרום רצחני יישוב שלם.

שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  בעומר  ל"ג  תהלוכות 
מסביב  מוקדים  באלפי  שנה  מידי  מתקיימות  יוחאי  בר 
הקהל  את  שתמשוך  האטרקציה  לטובת  כאשר  לעולם, 
ממופעי  החל  והחידושים,  הכישרונות  מיטב  מגויסים 
ועד להשתתפות של מפורסמים  ולהטוטים  אקרובטיקה 
הילדים.  ציבור  בקרב  היטב  המוכרים  שונים  ושחקנים 
בסימן  התהלוכות  אלפי  התקיימו   – תשפ"ב   – השנה 
וכן  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  להולדת  שנה   120
צויין באירועים אלו סיום לימוד ספר 'משנה תורה' של 

הרמב"ם במסלול הלימוד השנתי.

תהלוכה על גבי סוסים
קיוטו  בעיר  נערכה  בעולם  הראשונות  התהלוכות  אחת 
התאספו  שם  גרומך,  מוטי  הרב  השליח  ידי  על  שביפן 
ומגבש  חגיגי  ולערב  המדורה  להדלקת  הקהילה  אנשי 
לציון היום המיוחד. בעבר השני של הגלובוס התקיימה 
השליח  ידי  על  שבגואטמלה  בפדרו  מעניינת  תהלוכה 
המשתתפים  צעדו  לא  זו  בתהלוכה  מאירי.  אברמי  הרב 

ברגליהם אלא... רכבו על גבי סוסים.

התהלוכה המרכזית מתקיימת מידי שנה מול מרכז חב"ד 
בעומר  ל"ג  חל  כאשר  שבברוקלין.   770 בנין   – העולמי 
נערכת  במדינה,  החופש הרשמי  יום  ראשון שהינו  ביום 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בהשתתפות  התהלוכה 
מתקיימת  השנה  גם  כמו  אחרות  בשנים  גם  אך  בעצמו, 
מלווה  במיוחד,  ומרשימה  גדולה  תהלוכה  במקום 

יהדות,  בנושאי  שונים  מוצגים  ועליהן  ענק  במשאיות 
גאולה, וביאת המשיח.

תפילין במתנה
רק בארץ הקודש מתקיימות ביום זה כ-1000 תהלוכות! 
אחת הגדולות שבהן נערכת מידי שנה בליל ל"ג בעומר 
בראש  צעדו  השנה  אלפים.  בהשתתפות  חב"ד  בכפר 
לומדים  בו  מוסד   – ליובאוויטש'  'אור  ילדי  התהלוכה 

הרבי  להוראת  בהתאם  בלבד,  קודש  מקצועות  הילדים 
שליט"א מלך המשיח - שלבשו תחפושת של מתנה ארוזה 
 120,000  – הנפלא שלהם  המיזם  את  ייצגו  בכך  בסרט. 
)מאה ועשרים אלף!( מתנות לרבי שליט"א מלך המשיח 

לכבוד יום הולדתו ה-120.

זו  ומרשימה  גדולה  תהלוכה  התקיימה  הרצליה  בעיר 
השנה ה-42 ברציפות, על ידי בית חב"ד בניהולו של הרב 
באירוע  חלק  נטלו  והורים  ילדים  אלפי  הלפרין.  ישראל 
בן השתתף גם ראש העיר מר משה פדלון. הילדים נהנו 
מהגרלה על פרסים יקרי ערך ומפארק מתנפחים ענק. רגע 
מיוחד ומרגש נרשם בתהלוכת ל"ג בעומר בעיר קישינב 
בירת מולדובה, כאשר במעמד מאות המשתתפים הוענקו 
באוקראינה,  מהמלחמה  פליטים  לשני  תפילין  זוגות   2

שקיבלו על עצמם להניחן מידי יום.

ספרון חדש
להעניק  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  להוראת  בהתאם 
ידי  על  הופק  קודש,  לילדים משתתפי התהלוכות ספרי 
על  סיפור מרתק  ובו  'ממש' ספרון חדש,  מרכז ההפצה 
נס שהתרחש במהלך המלחמה באוקראינה. בגב הספרון 
הודפסו 12 הפסוקים ומאמרי חכמינו ז"ל, שנבחרו על ידי 

הרבי שליט"א מלך המשיח עבור ילדי ישראל.

לעולם  מסביב  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי 
למעלה  כי  ומציינים  בעומר  ל"ג  את  בסיפוק  מסכמים 
ממיליון ילדים יהודיים השתתפו בתהלוכות השונות. יחד 
עם זאת הם מוסיפים: "המטרה שלנו היתה ועודנה להביא 
לא  ואם  ממש,  בפועל  והשלמה  האמיתית  הגאולה  את 
זכינו לראות זאת בל"ג בעומר, אנחנו ממשיכים ופועלים 
בשיא המרץ כדי לגרום לכך בהקדם האפשרי ולצעוד יחד 
עם כל עם ישראל לקבל את פניו של הרבי שליט"א מלך 

המשיח תיכף ומיד ממש".  

לנצל את השיפור במצבו
במענה על מכתבו: תוכנו מפליא אותי. הוא עצמו הרי כותב 
שאני בקשתי ממנו לכתוב לי ולהודיעני כאשר המצב ישתפר. 
לאחר  'נתקע'  שמשהו  עד  המתין  אלא  כן,  עשה  לא  הוא 

השיפור, ורק אז הוא מודיע.

חסדים  רואים  שכאשר  הקדושים,  בספרים  המבואר  ידוע 
לו  ולהודות  המידה  במלוא  אותם  להעריך  יש  יתברך,  מהשם 
בהוספה  ביטוי  לידי  באה  שהתודה  היינו  המתאים,  באופן 
הטובה  את  מעריכים  שכאשר  ומצוות,  תורה  של  בענינים 
יתברך,  מהשם  הברכות  את  ממשיך  זה  נותן,  יתברך  שהשם 
הטובה,  כשמגיעה  אם  אך  בזה,  מוסיף  עוד  יתברך  והשם 
כהמצאה  אפילו  ולפעמים  מאליו  מובן  כדבר  זאת  מקבלים 
שאין  בלבד  זו  לא  הרי  וכדומה,  בחכמתו  פעל  שהוא  אישית 

להיפך,  אף  לפעמים  אלא  ומצוות  בתורה  להוספה  מביא  זה 
כי מרגישים בטחון בעצמם, אין זה פלא אם אחר כך 'נתקע'.

מובן, שזה שבקשתי ממנו להודיעני על השיפור, הכוונה בכך 
היתה לעוררו להתבונן כיצד השם יתברך מתנהג עמו בחסד 

וברחמים, ועל ידי זה תתחזק עוד יותר הטובה.

)אגרות קודש חלק טו עמ' כג - תרגום(

טהרת המשפחה - שיפור יחס הילדים
בנידון שלו וביחס הילדים שלו כלפיו, הרי זו אחת מהסגולות, 
שע"י השפעת טהרת המשפחה על אחרים, יבוא שיפור ביחס 
בענין  שעושים  כפי  בזה,  לעשות  יש  ולכן  אליו.  ילדיו  של 

שנוגע לו עצמו.

)אגרות קודש חלק טו עמ' ק - תרגום(

מפגן יהדות וגאולה בתהלוכות מסביב לעולם

צועדים בתהלוכה

מיפן ועד גואטמלה, 
מהרצליה ועד מולדובה 
– שליחי הרבי שליט"א 

מלך המשיח מסכמים את 
אלפי התהלוכות לקבל 

פני משיח שהתקיימו בל"ג 
בעומר בהשתתפות למעלה 

ממיליון ילדים יהודים!


