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 קבלת
 התורה
 בשמחה

ובפנימיות

כאירוע  חז"ל  ובדברי  בתורה  מתואר  תורה,  מתן  מעמד 
ובעונה אחת בכל העולם. בשעה  משמעותי שהשפיע בעת 
שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל, ציפור לא 

צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, 
העולם  אלא  נזדעזע,  לא  הים 
ישראל,  בני  ומחריש.  שותק 
צפו  סיני,  הר  למרגלות  שנעמדו 
בקולות וראו את הלפידים כשהם 
הקדושה:  השכינה  את  שומעים 
"אנוכי ה' אלוקיך..." "לא יהיה לך 

אלוקים אחרים...".

ימי  לאחר  השיא,  רגע  זה  היה 
התחילו  בהם  מדוקדקים,  הכנה 
מצרים,  מארץ  צאתם  עם  מיד 
חמישים יום קודם לכן, כששלשה 
הם  הגדול,  היום  לפני  ימים 
מכל  ונזהרים  בקדושה  מוסיפים 
מגע בדבר העלול לטמאם. באותו 
לשלב  ההכנות  הגיעו  בוקר, 

סיומם, בעת קבלת התורה.

רלוונטי יותר מתמיד
מערכת  את  ישראל,  בני  קיבלו  הדיברות,  עשרת  עם  יחד 
אלפי  לאורך  מאז  חיים.  הם  פיהם  על  והמצוות  החוקים 
שנים, מעמיקים הם בתורה, לומדים אותה ומשמרים אותה.

התגלה  בו  פעמי,  חד  אירוע  תורה,  מתן  של  היותו  למרות 
שלא  התורה  ונתינת  הנבחרת,  לאומה  הוא  ברוך  הקדוש 
תהיה מוחלפת, הרי שחז"ל גילו לנו כי לימוד התורה, הינו 
את  לומד  האדם  כחדשים,  הם  הדברים  יום  שבכל  באופן 
יום, ובכל פעם עליו לחוש ולהרגיש את רגעי  התורה בכל 

ההוד והיראה שהיו אז, למרגלות הר סיני. 

שהוא  בעת  בוקר  ובכל  לתורה,  עולה  שהיהודי  פעם  בכל 
ואומר  התפילה  את  נושא 
את ברכות השחר, מברך הוא 
ברכה  הקדושה,  התורה  על 
"ברוך  במילים  שנחתמת 

אתה ה' נותן התורה", נותן בלשון הווה, ולא בלשון עבר, כי 
למעשה נתינת התורה הינה פעולה הנמשכת גם היום.

כך יש להתייחס לתורה הקדושה. לא כספר היסטורי המתאר 
את קורות עם ישראל בעברו, ולא 
שהיתה  ישנה,  חוקים  כמערכת 
אז,  החיים  למציאות  מותאמת 
בעת שהותם במדבר. אלא כציווי 
היום,  לנו  שניתן  קדוש,  אלוקי 
המשפיע על אורח החיים היום-

יומי של כל אחד ואחת.

הרבי  של  קריאתו  גם  מכאן 
שליט"א מלך המשיח, להשתתף 
בחג  התורה  קריאת  במעמד 
קריאה  הכנסת,  בבתי  השבועות 
עשרת  את  ושומעים  חוזרים  בה 
אז,  שאירע  כשהאירוע  הדברות, 
לפני 3334 שנים, חוזר ומתעורר 
קורה  הוא  כאילו  אחד,  כל  אצל 
כעת ממש. דגש מיוחד ניתן להבאת הילדים, אפילו התינוקות 
מאחר  תורה,  מתן  קריאת  למעמד  הכנסת  לבית  יומם  בני 
התורה  את  לקבל  ישראל  בני  הסכימו  בו  אירוע,  שבאותו 
מהבורא, ביקש הוא מהם 'ערבים' שיתנו את הערבות לכך 
שבני ישראל ימשיכו לקיים את התורה, ולא הסכים לקבל 
ערבים אחרים, חוץ מדור העתיד, הילדים, אשר בהם טמון 
סוד המשך קיום העם היהודי, לפי דרך התורה, ששמרה על 

עמינו לאורך כל השנים.

יחד עם הילדים
ביום ראשון הקרוב, עת יקראו בבתי הכנסת את התיאור של 
אותו מעמד אדיר, נחוש כולנו את אותם רגעים נעלים, נקבל 
החלטה  תוך  התורה,  את  מחודשת  בחיות  שוב  עצמנו  על 
את  להמשיך  ובכך  מצוותיה  בקיום  להוסיף  אותה,  ללמוד 
מלך  שליט"א  הרבי  של  להתגלותו  עד  הדורות  שרשרת 
המשיח, אשר יגלה את סודותיה הנפלאים ביותר הטמונים 
בה, כנאמר "תורה חדשה מאתי תצא", חידושי תורה נעלים 

שיתגלו תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלמה.

שומעים את עשרת הדברות

מלך  שליט"א  הרבי  של  הוראתו  פי  על 
המשיח, יש להשתדל שכל אחד ואחת מעם 
ישראל, בדגש מיוחד על ילדי ישראל ואפילו 
בה  התורה  קריאת  את  ישמעו  התינוקות, 
הכנסת  בבתי  הדברות,  עשרת  את  קוראים 
יתקיימו  רבים  במוקדים  השבועות.  בחג 
על  הצהריים,  אחרי  גם  מיוחדות  קריאות 
חלק  ליטול  הרחב  לציבור  לאפשר  מנת 

במעמד הקדוש. פרטים במוקדי חב"ד.

הכנסת ספר תורה בבת-ים

ביום שלישי ט"ו סיון )14.6.22( יתקיים אי"ה 
התורה,  ספר  והכנסת  כתיבת  סיום  מעמד 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  פני  לקבלת 
שנכתב לזכות הרב זמרוני ב"ר חיים ע"ה ציק. 
סיום האותיות בשעה 17:00 בבית חב"ד, שד' 
העצמאות 67 ולאחר מכן, תהלוכה והקפות 
הציבור  מצווה.  וסעודת  עיר  של  ברחובה 

הרחב מוזמן ליטול חלק.

דרושים שלוחים לפיליפינים

הרחבת  לצורך  צעירים  זוגות  דרושים 
נוספים  חב"ד  בתי  ופתיחת  הפעילות 
לקבלת  הפיליפינים,  במדינת 
המשיח. מלך  שליט"א  הרבי   פני 

בעל  דרוש  בטחון,  לצורכי  כן,  כמו 
טובים. פתיחה  תנאי  צבאי.   עבר 

Rabbi@chabad.ph :ליצירת קשר

לראות את מלכנו - בחוצות תל אביב
ביוזמת מספר פעילים, משאית ועליה מסכים, 
מפרסמת את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח

להביא את העֵרבים 
למתן תורה

חג השבועות, יום מתן תורה, אינו רק ציון היסטורי למעמד בו קיבלנו את התורה הקדושה מאת הקדוש ברוך 
הוא, אלא הוא יום בו אנו מקבלים אותה מחדש. כולנו מגיעים יחד עם הילדים לקריאה בבית הכנסת
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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

סיני,  בהר  התורה  את  קיבלנו  שבו  היום  השבועות,  חג 
עם  של  מופת  מנהיגי  שלושה  עם  הדוק  בקשר  קשור 
התורה  את  שקיבל  המנהיג   – רבינו  משה  והם:  ישראל, 
בחג  שהסתלק   – המלך  דוד  אלינו,  אותה  והעביר 
תנועת  מייסד  "הבעל שם טוב",  ישראל  ורבי  השבועות, 

החסידות, שהסתלק אף הוא ביום זה.

פרטית  בהשגחה  מכוון  הכל  אלא  מקרי,  אינו  דבר  שום 
ומדויקת על ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן מוכרחים לומר 
שלשלושה מנהיגים אלו יש מכנה משותף המקשר אותם 

עם חג השבועות.

פורצי הדרך 
היא  אלו  מנהיגים  לשלושה  המשותפות  הנקודות  אחת 
שכל אחד מהם היה מלך ומנהיג ראשון מסוגו בתולדות 

עם ישראל: 

לבני  שהיה  הראשון  והמלך  הנשיא  היה  רבינו  משה 
דוד  ממצרים;  לגאולה  אותם  שהוביל  זה  והוא  ישראל, 
ומאז  דוד,  בית  מלכות  לנצר  הראשון  המלך  היה  המלך 
שנמשח למלכות הבטיח הקדוש ברוך הוא ש"לא תכרת 
המלוכה מזרע דוד לעולם"; ו"הבעל שם טוב" היה הנשיא 

הראשון לשושלת נשיאי תורת החסידות.

בכך יובן מהו הקשר שבין שלושת מלכי ונשיאי ישראל 
לעם  התורה  מסירת  בעת  כי  השבועות,  חג  לבין  אלה 
ישראל הפך כל יהודי להיות מלך, חלק מ"ממלכת כהנים".

תהיה מלך
היא  במלכות  העיקרית  הנקודה  המלך?  של  עניינו  מהו 
וההתנשאות מעל העם, שלכן אסור למלך  ההתרוממות 

לעשות שום מלאכה או פעולה שתגרום להשפלת מעמדו 
בפני אזרחי המדינה.

ומצד שני, על העם מוטל לדאוג לכל צרכי המלך, בהרחבה 
ומתוך פאר והדר, ולשום אדם אין אפשרות לנסות למנוע 

את ביצוע רצון המלך.

כך בדיוק נהיה אצל כל יהודי מאז מתן תורה:

כל  פני  מעל  ונישא  התרומם  ישראל  עם  תורה  במתן 
למעלה  היא  שלהם  ההנהגה  ומאז,  האחרים,  העמים 

מהטבע לגמרי.

כאשר יהודי מקיים את התורה והמצוות כנדרש, הרי הוא 
ממש כמו מלך, ולכן הוא מקבל את כל מה שהוא צריך, 

בשפע ובהרחבה וללא צורך במאמץ כלשהו מצידו.

לקיום  שלו  הגישה  גם  לכן  מלך,  הוא  שיהודי  ומכיוון 
להתמסר  יכול  הוא  ולכן  לכך,  בהתאם  נעשית  המצוות 
לחלוטין לקיום התורה והמצוות כאילו אין לו שום דאגה 
אחרת, כי מאחר והוא מלך הרי שכל צרכיו נעשים על ידי 

אחרים, ולכן הוא לא טרוד או מודאג משום דבר אחר.

להתחבר למנהיג
והמצוות,  התורה  לקיום  כזו  בצורה  ניגש  יהודי  כאשר 
'להילחם' עם היצר הרע או עם הפרעות  אין הוא צריך 
שונות, אלא הוא מרומם ומתנשא מעל כל הסובב אותו, 
כך שמלכתחילה אין לו שום הפרעה לקיים את רצון ה' 
ולשמור את התורה והמצוות, כמו המלך, שאף אחד אינו 

יכול למנוע ולהפריע לקיום רצונו.

כיצד באמת יהודי יכול לגלות בעצמו את תכונות המלך 
המנשאות אותו מעל כל הנסיונות והקשיים שסביבו?

שהוא  הדור,  ומלך  נשיא  קיים  דור  שבכל  היא  התשובה 
בעל תכונות של מלכות ונשיאות, ונשיא הדור מעביר את 

התכונות הללו לכל יהודי ויהודי.

וכפי שזה מודגש במיוחד אצל שלושת נשיאי ישראל אלו 
שהנהגתם  טוב"(,  שם  ו"הבעל  המלך  דוד  רבינו,  )משה 
הייתה רצופה ניסים ונפלאות לגמרי, ודרכם מתגלה אצל 
כל יהודי כח המלכות הנותן לו לעבוד את ה' ללא דאגות 

ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד.

)על פי לקוטי שיחות חלק חי עמוד 35(

המסר של שבועות: כל יהודי מלך

תיכף ומיד ממש

)הבעש"ט(,  ישראל  משה,  ר"ת  "מיד" 
הקשורים  הרועים  ג'  משיחא,  מלכא  דוד 
ומיד  ותיכף   – )כנ"ל(  השבועות  חג  עם 
ע"י  והשלימה  בגאולה האמיתית   .  . ממש 
לפעול   – זריזות  ובאופן של  צדקנו,  משיח 
ולעשות ענין זה, ודוד מלכא משיחא יבוא 
למשיח  אומר  מאתנו  אחד  וכל  ויגאלנו 
רבים  לשון  עליכם  עליכם",  "שלום  צדקנו 
– כולל כל הנשמות דכל בני ישראל שבדור 
בנפרד  אחד  לכל  משיב  והוא  הגאולה, 
"עליכם שלום" . . ו"עליכם שלום" לכל בני 

ישראל יחדיו, ועוד והוא העיקר – מיד.

)דבר מלכות ש"פ במדבר ה'תנש"א - מוגה(

כי תורה מאתי תצא   )ישעיהו נא, ד(

קניגין  הן  ולויתן  בהמות  כל  שמעון:  ברבי  יודן  רבי  אמר 
שלא  מי  וכל  לבא,  לעתיד  צדיקים  של  חיות(  של  )=קרב 
לראותה  זוכה  הזה,  בעולם  העולם  אומות  של  קניגין  ראה 
לעולם הבא. כיצד הם נשחטים, בהמות נותץ ללויתן בקרניו 
וחכמים  ונוחרו,  בסנפיריו  לבהמות  נותץ  ולויתן  וקורעו, 
אומרים זו שחיטה כשרה היא? ולא כך תנינן )=למדנו( הכל 
קציר  ממגל  חוץ  שוחטין  ולעולם  שוחטין  ובכל  שוחטין 
והמגרה והשנים מפני שהן חונקין, אמר רבי אבין בר כהנא 
אמר הקב"ה "תורה חדשה מאתי תצא, חדוש תורה מאתי 
עתיד  אריסטון  יצחק  רבי  בשם  ברכיה  רבי  אמר  תצא". 
הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבא, וכל מי שלא 

אכל נבלות בעולם הזה, זוכה לראותו לעולם הבא...

)מדרש רבה, ויקרא יג, ג(

כי תורה מאתי תצא   )ישעיהו נא, ד(

אמר הקב"ה בעולם הזה ישראל למדים תורה מבשר ודם, 
לפיכך משכחין אותה שנתנה על ידי משה שהיה בשר ודם, 
"התעיף  שנאמר  עובר,  למודו  כך  עובר  ודם  שבשר  וכשם 
עיניך בו ואיננו", אבל לעתיד לבא אין ישראל למדין אלא 
וכשם  ה'"...  למודי  בניך  "וכל  שנאמר  הקב"ה,  של  מפיו 
ממנו  שלמדים  מה  למודו  כך  לעולם  וקיים  חי  שהאלקים 

אינם שוכחים לעולם.  

)ילקוט שמעוני, ישעיה פרק נד, תעט(

לאחר   .  . לישראל  תורה  טעמי  הקב"ה  מגלה  לבא  לעתיד 
לגן  הכנסו  לצדיקים  להם  אומר  תורה  טעמי  להם  שמגלה 
עדן ואכלו סעודה המתוקנת לכם ושתו יין המשומר בענביו 

מששת ימי בראשית.

)מדרש(

משה רבינו היה הנשיא 
הראשון לבני ישראל; דוד 
המלך היה המלך הראשון 

לנצר מלכות בית דוד; 
ו"הבעל שם טוב" היה הנשיא 

הראשון לשושלת החסידות

זמני
השבת

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

20:04   19:22   19:14  19:21  19:05   הדלקת נרות 

21:12   20:24   20:28  20:26   20:23   הדלקת נרות החג*  

21:13   20:25   20:28  20:27   20:24   יציאת החג  

הפטרת נשא: ויהי איש אחד - ובין אשתאול )שופטים יג, ב - כה(. פרקי אבות: פרק ו
* את נרות החג, במוצאי השבת, אין להדליק לפני הזמן. יש להדליק מאש הדולקת מערב שבת

בחו"ל
ליל שני
של חג 



  ד'-י' סיוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הקב"ה הוא בעל הביתפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳ עבודת כוכבים וחוקותיהם. פרק י-יב.
הל׳ תשובה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

פרק יו״ד. ספר אהבה.. הל׳ ק״ש.. פרק א-ב.
פרק ג-ד. הל׳ תפלה וברכת כהנים.. פרק א.

פרק ב-ד.

הל׳ כלים.. פרק ט.
פרק י.

פרק יא.

פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.

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

ניסי תקיפת הכור
בערב חג השבועות שנת תשמ"א )1981( הופצץ והושמד הכור הגרעיני 
גלויים,  ובנסים  מורכב אשר הסתיים, בחסדי שמים  בעיראק, במבצע 
אותם   – אבות  בפרקי  בשלום.  שבו  מטוסינו  וכל  מלאה,  בהצלחה 
נהוג לקרוא בשבתות אלו – מובא "עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית 
המקדש..." )פ"ה, מ"ה(. בהתבסס על המידע שנחשף בשנים האחרונות, 
ניתן לראות שגם בתקיפת הכור אירעו עשרה נסים )לפחות...(, מפאת 
ניתן לקרוא  נביא כאן רק את חלקם )את שאר הניסים  קוצר היריעה 

במאמר המלא באתר "הגאולה"(.

אחד הנסים הגדולים ביותר אירע כבר בתחילת הטיסה:  המטס האווירי 
גילויו ע"י מערכות מכ"ם,  הגדול נע בגובה נמוך על מנת למנוע את 
חוסיין  של  היאכטה  מעל  בדיוק  עקבה,  מפרץ  מעל  עברו  והמטוסים 
מלך ירדן, שראה אותם בבירור, ויצר קשר מיידי עם המטכ"ל הירדני!  
המודיעין בישראל האזין לשיחה וחשש עצום נוצר לחייהם של הטייסים 
שנחשפו. למפקדים הבכירים היה ברור שכל נסיון ליצור קשר עימם 
ולהזהירם מטייסי האויב, רק יביא לכך שצבאות נוספים באזור יאתרו 
אותם, ולכן לא הייתה למעשה כל אפשרות להזהירם, אלא רק לבטל את 

הפעולה לגמרי או להניח להם להתקדם, בלא להזהירם. 

הפעולה,  את  לדחות  היה  ניתן  שלא  מכך  נבעה  המרכזית  הבעיה 
משום שהכור עמד להיות "מוטען" באורניום, ואז אי אפשר כבר היה 
להפציצו, משום שהיה נגרם אסון המוני עם מאות אלפי נפגעים. בסופו 
של דבר הוחלט להמשיך בתקיפה, על אף הסיכון העצום שנוצר, תוך 
לשגר  ומוכן  באזור,  האוויר  חילות  אחרי  בדריכות  עוקב  שהמודיעין 
הנפלא  הנס  יירוט.  מטוסי  לעברם  ויוזנקו  במידה  למטוסים  התרעה 
הוא שעל אף התראת המלך חוסיין שום מטוס אויב לא הוזנק לקראת 
מטוסינו! לדברי מוביל התקיפה אל"מ זאב רז, הוא אינו מבין עד היום 
מדוע לא הוזנקו מולם שום מטוסי קרב... גם לאחר שהופצץ הכור לא 
המטוסים  את  ליירט  הירדנים(  או  הסעודים  לא  )וגם  העיראקים  ניסו 

הישראלים, וגם טילי נ"מ לא שוגרו לעברם! 

נס מדהים נוסף התגלה רק בהמשך. מספר פצצות לא פגעו בכור, ושתי 
פצצות נוספות חדרו לתוכו אך לא התפוצצו. רק ברבות השנים התגלו 
נסי ה': הפצצות "שפספסו" פגעו והשמידו מבנים נוספים, אשר היוו 
חלק ממעבדות איטלקיות שנועדו לסייע לעיראק להפריד פלוטוניום 
עבור הנשק הגרעיני... ואילו הפצצות שלא התפוצצו, מנעו במשך שנים 
רבות את שיקומו של הכור, משום שהמדענים חששו מכל נסיון לפנות 

את ההריסות, שבתוכן מונחות 2 פצצות במשקל טונה כל אחת...

בשבת שלפני המבצע, הורה הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א 
מכירת  ובמרכזן  הרבים,  זיכוי  של  פעולות  לשורת  לצאת  לחסידיו 
שקדמו,  מהשבועות  לבקשתו  בהמשך  וזאת  תורה,  לספר  אותיות 
"המצב  בשל  וכו'  צדקה  תפילה,  בתורה,  הוספה  של  פעולות  לעשות 
בעולם" וכדי "להשבית אויב ומתנקם". הרבי מלך המשיח שליט"א אף 
ביקש שכולם ישלחו לו דוחות על הפעילות, ושהדוחות יגיעו עוד בערב 
לפעול  יש  מסוימת  הבינו שמסיבה  חב"ד  חסידי  ואכן,  חג השבועות! 
בדחיפות, ועל אף טורח ההכנות לחג יצאו בהמוניהם לפעולות זיכוי 
הרבים. כאשר התפרסמו הדיווחים על התקיפה המוצלחת של הכור, 

שהייתה כאמור בערב החג, הובנו היטב דבריו הק'... 

הניסים הנפלאים ממחישים לנו את אהבת ה' יתברך אלינו ואת שמירתו 
ינום  המתמדת, וכפי שהרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש ש"הנה לא 
ביותר  הבטוח  המקום  הינה  ישראל  וש"ארץ  ישראל"  שומר  ישן  ולא 
בלימוד  בפרט  המצוות,  ובקיום  התורה  בלימוד  הוספה  וע"י  בעולם", 
החסידות ועניני גאולה ומשיח שבתורה, נזכה כולנו לגאולה האמיתית 

והשלימה מתוך שמחה וטוב לבב ובקרוב ממש!   

   הרב אבישי איפרגוןשיח חסידים   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

מכיר הנשמות

הקב"ה הוא בעל-הבית על ארץ-הקודש, על כל העולם ועל כל יושביו, וגם 
על אותם אלו שמדברים ומנהלים משא-ומתן. והוא אמר שזוהי "ארץ אשר 
. . תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". וכפי שכתוב 
במדרש שהקב"ה בחר בארץ ישראל מכל הארצות, וביהודים מכל האומות.
)ע"פ שיחת אור ליום ו' ערב-שבת-קודש פרשת-במדבר ג' סיון תשל"ז - בלתי מוגה(

אני  ברכה!  לי  שתיתן  חייב  אני  הרב,  "כבוד 
אתה  "אם  מהמצב"...  ושבור  מתוסכל  ממש 
רוצה ברכה אמיתית, עם כח שמיימי לפתוח 
ברכה  באמת  לך  ולהביא  השפע  צינורות  את 
גדולה במה שאתה צריך – אז תבוא יחד איתי 
למרכז משיח וגאולה במרחק של מספר דקות 
הליכה מכאן, ונכתוב יחד בקשת ברכה לרבי 

שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח!".

היה זה הרב דורון אורן, משלוחי הרבי שליט"א 
מלך המשיח בירושלים, שיצא כהרגלו לזכות 
להתכונן  אותם  ולעורר  במצוות  יהודים 
לקראת בוא הגאולה השלימה. באחת החנויות 
בשם  בחור  עובד  שלו  במסלול  הקבועות 
עידן. עידן כבר היה בן 26. הוא שאף למצוא 
במהרה את בת זוגו ולהקים יחד בית בישראל, 
אך בינתיים הוא לא הצליח להתקדם לחתונה 
להתקדם  הצליח  שלא  רק  לא  מעשי.  באופן 

אלא שגם הרגיש שהמצב נסוג לאחור...

נערה  עידן  הכיר  ממושכת  תקופה  משך 
בית  להקים  שיזכה  חשב  עימה  גילו,  בת 
עלה  ביניהם  הקשר  לאחרונה  אולם  בישראל, 
עידן  לדרכו.  אחד  כל  נפרדו  והם  שרטון  על 
המיועד  הזיווג  את  למצוא  ששאיפתו  הרגיש 
לו משמיים ולהצליח להתחתן - בורחת ממנו 

שוב ושוב. תסכולו הלך וגבר.

בדיוק באותם ימים פגש עידן את הרב דורון 
את  ולבקש  לכתוב  לו  הציע  שכזכור  אורן, 
ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. עידן 
כל  את  עשה  וגאולה,  משיח  למרכז  הגיע 
כתיבת  לפני  הנדרשות  הרוחניות  ההכנות 
החלטה  עצמו  על  קיבל  הברכה,  בקשת 
מעשית של התחזקות בתחום הרוחני, כנהוג, 

והכניס את מכתבו בין כרכי האגרות קודש.

רלה.  עמוד  ז  בכרך  הופיע  עבורו  המענה 
קרא  ומיד  התשובה  את  לקרוא  החל  עידן 
מה  תראה  מאמין!  לא  אני  "וואו!  בהשתאות: 
יום  לי  יש  ימים  כתוב פה. באמת בעוד כמה 
את  עידן  כלל  הזכיר  לא  במכתבו  הולדת!"... 
הרבי  אבל  הבא,  בשבוע  שיחול  הולדתו  יום 
שליט"א מלך המשיח שמכיר את נשמתם של 
כל יהודי ויהודיה בכל העולם כולו – לא שוכח 
הזדמנות  כל  מנצל  והוא  חשוב,  כך  כל  עניין 
יותר  עוד  להתחזק  יהודים  לעורר  כדי  שיש 

במצוות ולהתקרב אל ה'.

במכתב מדריך אותו הרבי שליט"א מלך המשיח 
את המנהגים בהם מציינים יום הולדת בצורה 
ה'.  בעבודת  וצמיחה  תועלת  שתביא  יהודית, 
מיום  הודעתו  על  "במענה  שם:  נכתב  וכה 
בשבת  לתורה  יעלה  בטח  הנה  שלו,  הולדת 
ההולדת  וביום  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש 
עצמו יתן לצדקה קודם התפילה בבוקר ולעת 

 – ניסן  י"א   – יום"  ב"היום  וכן, ככתוב  מנחה, 
יתבודד לשעה וילמוד מאמר חסידות במקום 
כלומר   -( דנפשיה  אדעתא  אבל  חפץ,  שליבו 
מתוך כוונה לתקן את עצמו(. ומה טוב אשר 
המאמר,  את  יחזור  זה  שלאחר  קודש  בשבת 

כולו או על כל פנים חלקו, בחבורה".

הפתעה  לעידן  המתינה  המכתב  בסיום 
לאריכות  שיהיה  יתברך  השם  "יתן  נעימה... 
הנגלה  בתורת  ובעליה  טובות,  ושנים  ימים 
הטוב  זיווגו  ימצא  ממש  ובקרוב  והחסידות, 
לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד". עידן ממש 
הייתה  האחרונות.  השורות  למקרא  התרגש 
את  ימצא  הוא  שבקרוב  מפורשת  ברכה  כאן 

זיווגו!

אבל גם עידן לא תיאר לעצמו באיזו מהירות 
הוא ימצא את השידוך הטוב עבורו... הכתיבה 
לרבי שליט"א מלך המשיח הייתה ביום רביעי. 
ועלה  הכנסת  לבית  עידן  הגיע  אכן  בשבת 
לתורה, כפי שהיה כתוב במכתב. גם את שאר 
הולדת  יום  להיראות  צריכה  כיצד  ההוראות 
של יהודי – הוא השתדל לקיים. במוצאי שבת 
התקשר אליו אחד ממכריו בהצעה להכיר לו 

נערה כלשהי שלכאורה מתאימה עבורו...

ביום שלישי השבוע, ראש חודש סיון תשפ"ב, 
הם נישאו זו לזה בשעה טובה.   

הרב דורון אורן

במכתבו לא הזכיר 
כלל עידן את יום 

הולדתו שיחול בשבוע 
הבא, אבל הרבי 

שליט"א מלך המשיח 
שמכיר את נשמתם 

של כל יהודי ויהודיה 
בכל העולם כולו – לא 

שוכח עניין כה חשוב



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

אז  כי  העובדה  היא  הגאולה  זמן  של  המאפיינים  אחד 
ישוחחו הכל בשפה אחת, כמו שתיאר זאת הנביא צפניה: 
"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם 
אף  אלא  ישראל  בני  רק  לא  כלומר,  אחד".  לעבדו שכם 
אומות העולם ידברו בלשון הקודש. בינתיים בזמן שחולף 
עד לקיומו של ייעוד זה, יש צורך בשימוש בשפות שונות 
כדי להפיץ את תכני היהדות ובמיוחד את בשורת הגאולה 
של הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אנשי הדור, גם לאלו 

שאינם דוברים את לשון הקודש.

עלון שבועי
השפה  היא  זה  צורך  ביותר  מורגש  בה  השפות  אחת 
הדוברים  בעולם  רבים  יהודים  שישנם  מכיוון  הרוסית, 
נקבצו  אליה  ישראל  בארץ  ובמיוחד  הזו,  השפה  את 
בימים  גם  ברית המועצות לשעבר.  רבים ממדינות  ובאו 
במגמת  בישראל  הרוסית  דוברי  אוכלוסיית  נמצאת  אלו 
עלייה, בשל הפליטים הרבים שהגיעו מאז פרוץ המלחמה 
שבשלושת  כך  על  מצביעים  שונים  מדדים  באוקראינה. 
דוברי  איש  כ-15,000  לארץ  עלו  האחרונים  החודשים 
רוסית. כל אלו ממתינים להתוודע לנבואת הגאולה של 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

כבר קרוב לעשרים שנה שקיים כלי רב השפעה המסייע 
ולפעילות  רוסית  דוברי  בקרב  הגאולה  בשורת  להפצת 
יהודית בכלל בציבור דוברי השפה. מדובר בעלון 'ימות 
המשיח' )Время Мошиаха( שיוצא לאור מידי שבוע 
על ידי הרב שלום לוגוב, מנהל moshiach.ru – פורטל 

החדשות והתוכן היהודי בשפה הרוסית באינטרנט.

התעוררות חדשה
"העלון החל לצאת בעקבות הצורך שנוצר בשטח", מספר 
אחד  דף  של  עלון  מכין  הייתי  שבוע  "מידי  לוגוב.  הרב 

לפורמט  גדל  זה  ובהמשך  מהאתר,  ותוכן  כתבות  עם 
מדפיסים  היינו  מסוימת  תקופה  עמודים.  ארבעה  של 
ומפיצים את העלון, אך רוב הזמן העלון היה נשלח מידי 
חלק מהפעילים שקיבלו  כאשר  תפוצה,  לרשימת  שבוע 
וחילקו את העלון בעצמם במסגרת  את הקובץ הדפיסו 
רבים  בעיר המגורים שלהם.  רוסית  דוברי  הפעילות עם 
שלהם,  הפרטים  עם  אישית  מותאם  מקבלים  היו  מהם 
מספר הטלפון והכתובת של בית חב"ד המקומי, וכדומה".

של  השבועי  העלון  להתחדשות  בהמשך  כשנה,  לפני 
'ימות  עלון  גם  עבר  הגאולה',  'שיחת   – המשיח  ימות 
המשיח' ריענון ומתיחת פנים. הקוראים שמחו לגלות כי 
באיכות  לצאת  והחל  ומודרני,  חדש  עיצוב  קיבל  העלון 
הביא  המבורך  השינוי  שבוע.  מידי  מלא  ובצבע  גבוהה 
מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי  בקרב  חדשה  להתעוררות 
הרוסית,  דוברי  לקהל  הגאולה  בשורת  ומפיצי  המשיח 

ורבים ביקשו לקבל את העלון המחודש מידי שבוע.

בראשון  חב"ד  תמימים'  'תומכי  ישיבת  תלמידי  ביוזמת 
ומחולק  מידי שבוע  מודפס  מזה תקופה שהעלון  לציון, 
במסגרת הפעילות השבועית בעיר, ובכלל באזור המרכז. 
העולמי  חב"ד  למרכז  נשלחת  מההדפסה  נוספת  כמות 
770, שם קיים ביקוש גבוה לעלון בשל מספרם הרב של 

היהודים דוברי רוסית המתגוררים בניו יורק. 

הציבור מחכה
לוגוב.  הרב  אומר  גדילה",  במגמת  כעת  נמצא  "העלון 
איכותי  בחומר  המעוניינים  ופעילים  שלוחים  "עבור 
העלון  את  לקבל  הזדמנות  כעת  יש  לחלוקה,  ברוסית 
כמות  הגדלת  על  עובדים  כעת  אנחנו  מסובסד.  במחיר 
זאת  עם  יחד  אך  לגדול  שנוכל  כך  והמפיצים,  המנויים 
לשמור על מחיר נמוך. צריך לזכור כי ישנו ציבור גדול 
מאוד שזקוק לעלון הזה, כדי שיוכל לקבל אינפורמציה 
הרבי  הגאולה.  בשורת  את  ובמיוחד  בסיסית,  יהודית 
ועלינו  ממש,  ומיד  תיכף  מתגלה  המשיח  מלך  שליט"א 
מוטל החיוב לדאוג לכך שכולם כולל כולם יהיו מוכנים 
לכך, ויוכלו לקבל את פניו כראוי מתוך שמחה וטוב לבב".

לפרטים והזמנות ניתן לפנות לטלפון: 058-3263652. או 
בפורמט  העלון  לקבלת   .1-856-8434572+ לוואטסטפ: 

PDF מידי שבוע: 052-6883143.  

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח, לשלוח לאנ"ש 

שי' בכל מרחבי תבל, לקראת חג 
השבועות ה'תנש"א

שבת שלום ויום טוב שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות 
ולהמשיך כל זה בכל השנה כולה האנשים והנשים והטף,

עלינו  אלקינו  ה'  נועם   ויהי  ממש;  בימינו  במהרה  אשר  ועד 
ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,

בגאולה האמתית והשלימה.

מקום החתימה
ויהי נועם. . כוננהו: תהלים צ, יז )צדיק, טוב(

לתת צדקה- בלי תנאים
...עליה להסביר לאמא תחי' של הנ"ל, שעם הקב"ה לא צריך 
אותו  יקויים  שכאשר  תנאים,  לו  להציב  זה,  בסדר  להתנהג 

ענין, אזי יתנו צדקה, 

כך  ואחר  צדקה  נותנים  תחילה  הפוך,  בסדר  מתנהג  יהודי 
בקשה  בתור  אלא  שכר,  תשלום  בתור  לא  מהשי"ת  מבקשים 
הלב  משאלות  את  ימלא  הטוב,  עצם  שהוא  הוא  ברוך  שהוא 

לטובה, 

בשר  בעיני  גם  זאת  רואים  אזי  בזה,  חזק  בטחון  וכשיש 
להסביר  המתאימות  המילים  את  שתמצא  והתקוה  ובקרוב, 

את האמור לעיל.

)אגרות קודש חלק טו עמ' קכג - תרגום(

להפיץ את בשורת הגאולה גם ברוסית

עלון 'ימות המשיח' ברוסית

המלחמה באוקראינה 
גרמה לעלייה במספר דוברי 
הרוסית בישראל, הממתינים 

להתוודע לבשורת הגאולה. 
אחד הכלים היעילים ביותר 

עבור המשימה הזו, עלון 
'ימות המשיח', עבר לאחרונה 

התחדשות מרעננת




