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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

הלחץ עשה את שלו, והמשלחת הנוספת שנשלחה כדי להביא 
את הנשק הסודי, הצליחה במשימתה. הימים ימי הצלחתם 
בדרכם  יעד  יעד אחרי  כובשים  הם  ישראל, כאשר  עם  של 

שהובטחה  הארץ  כל  את  לקבל 
המתיירא  בלק,  המלך  לאבותם. 
מפני העם שיצא ממצרים ועתיד 
לכבוש את ארצו, שולח משלחות 
בלעם,  הנביא  את  להביא  כדי 
בכוחותיו  יעצור  שזה  מנת  על 
נשק  שאף  העם  את  הרוחניים 
כנגדו.  לעמוד  יכול  לא  צבא  או 
בלעם  סירב  שבתחילה  למרות 
דברי הקב"ה בחלום  לפי  להגיע, 
הלילה, אך כאשר הגיעה משלחת 
האישור,  את  הוא  קיבל  נוספת, 
חוץ  מאומה,  יאמר  שלא  בתנאי 

ממה שיאמר לו האלוקים.

בסופו של דבר, בלעם בא לקלל 
המעמד  דווקא  מברך.  ונמצא 

הברכות  למעמד  הפך  הקללות,  את  להביא  אמור  שהיה 
המדהימה  לנבואה  ועד  ישראל,  לעם  ביותר  הגדולות 

שנכתבה בתורה על הגאולה האמיתית והשלימה.

נבואה לתמיד
האחד  בפרק  החזקה,  היד  בספרו  הרמב"ם  זאת  כותב  וכך 
שלפני סיום הספר: "אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני 
המשיחים: במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל 
את  שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח  צריהם,  מיד 
ישראל באחרונה. ושם הוא אומר: "אראנו ולא עתה" זה דוד, 
מיעקב"  כוכב  "דרך  המשיח.  מלך  זה  קרוב"  ולא  "אשורנו 
זה דוד, "וקם שבט מישראל" זה מלך המשיח. "ומחץ פאתי 
מואב", זה דוד, וכן הוא אומר: 'ויך את מואב וימדדם בחבל'. 
"וקרקר כל בני שת", זה המלך המשיח, שנאמר בו: 'ומשלו 
אדום  "והיה  ים'.  עד  מים 
שנאמר:  דוד,  זה  ירשה", 
לעבדים  לדוד  אדום  'ותהי 

'ועלו  שנאמר:  המשיח,  המלך  זה  וגו'"  ירשה  "והיה  וגו'', 
הראשון  חציו  אחרות,  ובמילים  וגו''..."  ציון  בהר  מושיעים 
של כל פסוק בנבואה זו, מנבא על דוד המלך, ואילו החצי 
המשיח.  מלך  על  מדבר  השני 
בכך הפך ענין הגאולה האמיתית 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה, 
לעולמי  הכתובה  ברורה  לנבואה 
זאת  הקדושה,  בתורתנו  עד 
בתורה,  אחרים  מקומות  לצד 

המתייחסים לגאולה זו.

עם  ממתין  שנה,  אלפי  במשך 
לחזות  עינים  בכליון  ישראל 
וזכינו  זו,  נבואה  בהתממשות 
הראשון  "הדור  אנו  בדורנו  לכך 
לפקוח  ניתן  כיום,  כבר  לגאולה" 
את העינים ולראות את המציאות 
ויתירה  הגאולה,  של  הנפלאה 
מכך, הדברים הופכים למוחשיים 
ומציאותיים, בכל יום שעובר. ולמי שעדיין יש קשיים בחוויה 
זו, מומלץ להתחיל וללמוד עניני משיח וגאולה. וכפי שקובע 
התורה  "בכח  מלכות':  ב'דבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
)חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, 
לענין  מחוץ  ח"ו  עדיין  נמצא  שלו  הרגש  מצד  כאשר  שגם 
הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי על ידי 
של  ומצב  למעמד  מתעלה  הגאולה  בעניני  התורה  לימוד 
גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה 

והרגשה ש"הנה זה בא"".

ימי גאולה
בהם  הגאולה,  ימי  את  נציין  תמוז,  וי"ג  י"ב  ביום  השבוע, 
נגאל רבי יוסף יצחק מליובאוויטש )הרבי הקודם( ממאסרו, 
ההזדמנות  הינם  להם,  הקודמים  והימים  אלו,  סגולה  ימי 
נבואת  בפרסום  עצמו  את  לחזק  אחד  כל  של  המתאימה, 
הגאולה, החל מפרשת השבוע ועד לדבריו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, ולהביא לגאולה אמיתית ושלימה, בפועל ממש 

לעיני העולם כולו, תיכף ומיד ממש!

קמפיין 'אגרות קודש'

יוזמה   הגו  ראשל"צ  במערב  חב"ד  בבית 
מיוחדת לקשר את התושבים לרבי שליט"א 
מלך המשיח והזמינו את כולם להגיע לבית 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  ולכתוב  חב"ד 
תמוז  ג'  הגאולה  בימי   הקודש  אגרות  דרך 
וי"ב-י"ג תמוז. לצד מודעות והזמנות שחולקו 
לתושבים  הודעות  ואלפי  הדואר  תיבת  בכל 
הסברים  עם  יעודי  אינטרנט  דף  הוקם   -
לאלפי  הופץ  הפרוייקט  מודל  והדרכות. 
לפרטים:  העולם.  וברחבי  בארץ  שלוחים 

chabadwest.co.il ,050-7108-770

תנופת פעילות בסיישל

באיי  חב"ד  בבית  הקיץ  פעילות  עונת  לרגל 
זלמן  שניאור  הרב  השליח  יוצא  סיישל, 
הרטמן שהגיע למקום לפני מספר חודשים, 
בקריאה לציבור ליטול חלק בעלות הגבוהה 
של הפעילות במקום. תרומות ניתן להעביר 
בביט או בפייבוקס למספר 050-9606-269 
או בהעברה לחשבון מס' 248401 דיסקונט, 

סניף 059 ע"ש שולמית הרטמן.

הדפסת תניא ברמת גן

תניא  שיעורי  המוסר  צבי,  ירון  הרב  ביוזמת 
תמוז  י"ב  שני,  ביום  תתקיים  באינטרנט, 
)11.07( הדפסת תניא ברמת גן, בה ישתתפו 
דוברים מהארץ ומחו"ל. לפרטים/הקדשות - 

ווצאפ 054-3817-738.

חוגגים גאולה ביום הגאולה
אלפים השתתפו השבוע בעצרת גאולה ומשיח 

)כתבה בעמ' 4( צילום: יוסי בן שושן

נבואת הגאולה 
מתממשת

מאז שנישא קולו של בלעם, בעת שיצאה מפיו הנבואה על מלך המשיח, ממתין עם ישראל לראות 
בהתממשותה. אנו זוכים לכך, כל אחד כיום יכול לראות את הגאולה, על ידי לימוד עניני משיח וגאולה
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

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
o�ce@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

ידוע שהשמות של פרשיות השבוע - כמו כל דבר בתורה 
ולימוד  וניתן ללמוד מהם מסר  - הם מדויקות לחלוטין 

לחיים בעבודת ה'.

פרשת  השבוע,  לפרשת  בנוגע  השאלה  נשאלת  זה  ולפי 
על  נקראת  בתורה  שלימה  שפרשה  זה  הכיצד  בלק, 
שמו של רשע, אדם שכל העת ניסה להזיק ולפגוע בעם 

ישראל? 

בכלל, עצם העובדה שפרשה שלימה בתורה נקראת על 
שמו, לכאורה מעניקה לו תוקף וחשיבות מיוחדת, ואם כן 
קשה ביותר - איך ייתכן שפרשת השבוע נקראת על שמו 

של בלק הרשע?

מחיית עבודה-זרה
העומד  הרעיון  הסבר  בהקדמת  תובן  זה  לכל  התשובה 

מאחורי האיסור להזכיר שם של עבודה זרה:

ביציאת מצרים אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו: "דבר 
אל בני ישראל . . ויחנו . . לפני בעל צפון". 'בעל צפון' 
המפרשים  ולכן  מצרים,  שבאלילי  הגדול  של  שמו  הוא 
מיד מקשים ושואלים - כיצד ייתכן שהקדוש ברוך הוא 
ו"מקום מפגש" כאשר חל  'בעל צפון' כסימן  מזכיר את 
חשוב  כדבר  זרה'  'עבודה  מקום  להזכיר  בתורה  איסור 

ובעל משמעות? 

יהודי  על  רק  חל  בתורה  מסבירים המפרשים שהאיסור 
אך לא על הקדוש ברוך הוא.

באם מתבוננים מעט בתוכן הדברים הרי שהסבר זה כלל 
לא מובן, שהרי כל הסיבה שאסור להזכיר שם של 'עבודה 
זרה' הוא כדי לא לתת להם חשיבות וממשות, ולכאורה 

כאשר הקב"ה בעצמו מזכיר את שם האליל זה נותן תוקף 
– כיצד  יותר, ואם כן חוזרת השאלה  וחשיבות רבה עוד 

ציין הקב"ה את 'בעל צפון' כסימן ומקום משמעותי?

להנציח כדי לבטל
וההסבר לכל זה:

בא  זה  אין  זרה,  עבודה  של  שם  בתורה  מוזכר  כאשר 
התורה  להיפך.  אלא  וחשיבות,  תוקף  לה  לתת  חלילה 

אפסותם  את  להראות  כדי  האלילים  שמות  את  מזכירה 
אצל  גם  וכך  האלילים.  עובדי  של  הטעות  את  ולהוכיח 
זרה'  'עבודה  של  שם  מזכירים  הם  שכאשר  ישראל,  בני 
אפסותה  את  להביע  כדי  רק  זה  הרי  בתורה,  הכתובה 

ולבזות אותה.

לכן מובן מדוע לקדוש ברוך הוא "מותר" היה )כביכול( 
של  שם  מזכיר  אדם  כאשר  כי  צפון',  'בעל  את  להזכיר 
נתינת  איזו  כאן  תתערב  שאולי  חשש  יש  זרה'  'עבודה 
חשיבות לאותה 'עבודה זרה', אבל אצל הקב"ה אין שום 
מקום לטעות חס ושלום, ואדרבה - כאשר הוא מזכיר את 

שם האליל הוא מבטל אותו מכל וכל.

כשהרוע עובר צד
שמו  על  נקראת  השבוע  פרשת  מדוע  גם  מובן  זה  לפי 
בתורה,  שמו  את  מזכירים  כאשר  כי  הרשע,  בלק  של 
אין הכוונה חלילה להנציח אותו במקום של כבוד, אלא 
אותו  של  הגנאי  את  ומבטאים  מדגישים  בכך   - אדרבה 
שמחשבותיו  רק  לא  בלק,  אצל  כי  זאת,  רק  ולא  רשע. 
הרעות בוטלו, אלא הם אף נהפכו לטוב, ומכל התכנית 
שלו לקלל את ישראל התווספו רק ברכות ונבואות טובות 

על עם ישראל.

על  מדובר  בלעם  בנבואת  דווקא  מדוע  גם  יובן  זה  לפי 
את  רואים  בכך  כי  הימים,  ואחרית  המשיח  הגאולה, 
המהפך החיובי שיהיה בגאולה שאז הגויים עצמם יבואו 
אומניך  מלכים  "והיו  בנביא  כנאמר  ישראל,  לעם  לסייע 
לעזור  יבואו  הגויים  שמלכי   - מיניקותיך"  ושרותיהם 
ולעבוד את עם ישראל - וכל זה בקרוב ממש ותיכף ומיד 

ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק כ"ג ע' 166(

למה להנציח צורר בשם של פרשה בתורה? 

לחיות עם משיח

ועל דרך המדובר בתקופה האחרונה בנוגע 
בעניני  התורה  בלימוד  המיוחדת  להוספה 
"סגולה"  בתור  )רק(  לא   – ומשיח  גאולה 
והגאולה, אלא  ולקרב ביאת המשיח  למהר 
בעניני  "לחיות"  להתחיל  כדי  ו(בעיקר  )גם 
דימות  הזמן"  עם  "לחיות  וגאולה,  משיח 
ממולא  נעשה  שהשכל  זה  ידי  על  המשיח, 
וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה 
שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש 
דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה  ועד  הלב, 
זה,  מיוחד  לזמן  המתאים  באופן  ומעשה 
שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע 

ש"הנה זה )המלך המשיח( בא".

)דבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א - מוגה(

כעת יאמר ליעקב ולישראל  )חוקת כג, כג( 

ראתה עינו שישראל יושבין לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד 
לפני רבו לעתיד לבא ושואלין ממנו כל פרשה ופרשה למה 
סחרה  יהיה  ה'  לפני  ליושבים  "כי  אומר:  הוא  וכן  נכתבה; 
ואומר:  יח(,  כג,  )ישעיהו  עתיק"  ולמכסה  לשבעה  לאכול 
)שם  מוריך"  את  רואות  עיניך  והיו  מוריך,  עוד  יכנף  "ולא 
ל, כ(, ומלאכי השרת שואלים אותן, מה הורה לכם הקדוש 
ברוך הוא? לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן, שנאמר: "כעת 

יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל".
)מדרש תנחומא(

אראנו ולא עתה   )בלק כד, יז( 

ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 
ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה,  לממשלה 
לביאתו,  מי שאינו מחכה  או  בו,  מי שאינו מאמין  וכל   .  .

ובמשה  בתורה  אלא  כופר,  הוא  בלבד  נביאים  בשאר  לא 
אלהיך  ה'  ושב  שנאמר:  עליו,  העידה  התורה  שהרי  רבינו. 
נדחך בקצה  יהיה  וגו' אם  וקבצך  ושב  ורחמך  את שבותך 
השמים וגו' והביאך ה'. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם 
כוללים כל הדברים שנאמרו ע"י כל הנביאים. אף בפרשת 
הראשון  במשיח  המשיחים:  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלעם 
ובמשיח  צריהם,  מיד  ישראל  את  שהושיע  דוד  שהוא 
האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל ]באחרונה[. ושם 
זה  זה דוד, אשורנו ולא קרוב  הוא אומר: אראנו ולא עתה 
מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל 
זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב, זה דוד, וכן הוא אומר: 
ויך את מואב וימדדם בחבל. וקרקר כל בני שת, זה המלך 
המשיח, שנאמר בו: ומשלו מים עד ים. והיה אדום ירשה, 
זה דוד, שנאמר: ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', והיה ירשה 
וגו' זה המלך המשיח, שנאמר: ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.

)רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, פרק יא הלכה א(

כאשר התורה מזכירה 
עבודה זרה הרי זה רק כדי 

להראות את אפסותם. כך גם 
אצל בני ישראל, שכאשר הם 
מזכירים שם של 'עבודה זרה' 

הכתובה בתורה, הרי זה רק 
כדי לבזות אותה

זמני
השבת

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

20:11   19:29   19:21  19:28  19:13   הדלקת נרות  

21:18   20:31   20:34  20:32   20:30   יציאת השבת  

הפטרה: והיה שארית יעקב - והצנע לכת עם אלוקיך )מיכה ה, ו - ו, ח(. פרקי אבות: פרק ה



  ט'-ט"ו תמוזמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הקב"ה עוזר שהם לא רוציםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות שביתת יו״ט.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז-ח. הלכות חמץ ומצה.. פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

פרק ח. נוסח ההגדה. הלכות שופר.. פרק א-ב.
פרק ג-ה.

הל' נזקי ממון. פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.

פרק ט.
פרק י.

פרק יא.
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מסירות הרצון אל 
ה"נקודה"

כמעט בכל השיחות והמכתבים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בקשר לחג הגאולה, מבאר הרבי שליט"א מה עלינו ללמוד מי"ב-י"ג 

תמוז:

מהמסירות-נפש שהייתה לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ולחסידים בכלל, 
באותה תקופה איומה מאחורי מסך הברזל, אומר הרבי שליט"א מלך 
המשיח – עלינו ללמוד בכפל כפליים עד כמה נדרשת מאתנו הפעילות 
הינם  התנאים  היום  הפסקה. שהרי  וללא  לאות  ללא  במסירות-נפש, 
קלים לאין ערוך. בחסדי ה' נמצאים אנו במדינות הרווחה ואין צורך 
למסור את החיים בפועל ממש חס ושלום. אלא מדובר על מסירות-
נפש מסוג אחר, מסירת הרצון, למסור לגמרי את הרצון אל ה"נקודה".

מאתנו לא דורשים להשליך חיינו מנגד בפועל ממש חס ושלום, אלא 
נדרש מאתנו למסור את הרצון לגמרי אל ה"נקודה", אל ה"עצם" – אל 
הרבי מלך המשיח שליט"א, אל הוראותיו ופקודותיו, מבלי התחשב 

בשום דבר ובשום עניין, ולו יהא זה הדבר החשוב והנפלא ביותר!

וההוראה והציווי עכשיו הם "לחיות עם משיח". שיהיה אצלנו מופרך 
לגמרי שמשיח צדקנו לא יהיה כאן, בגילוי לעיני כל בשר, תיכף ומיד 
קצווי  בכל  לאות  וללא  הפסק  ללא  ולפרסם  להכריז  כפשוטו.  ממש 
תבל אודות נבואתו של מלך המשיח כי "הגיע זמן גאולתכם" ותיכף 
ומיד ממש "הנה זה משיח בא". יותר מזה – להכריז כי הגאולה כבר 
נמצאת בפשטות. וכל העניינים וכל הפעולות צריכים להיות חדורים 
צדקנו  משיח  פני  קבלת   – השליחות  בעבודת  שנותר  היחיד  ב"דבר 

בפועל ממש".

מבלי התחשב עם כל מאומה
עלינו להתאזר בכל כוח המסירות-נפש, לנצל אותו לכיוון אותו מייעד 
הרף  ללא  להתקדם  השם.  צבאות  של  העליון  והמפקד  המצביא  לנו 
לעבר המטרה מבלי להתחשב במאומה. עד שתושג המטרה האחת 
עומד  משיחנו  מלכנו  את  ונראה  בשר,  כל  לעיני  כפשוטה  והיחידה 

וגואל את כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

התחשב  מבלי  הכל  את  ולהקריב  הכל  על  לוותר  מוכנים  להיות 
במאומה, בלי שום הסברים ושום חשבונות.

וכדרכו של חסיד אמיתי, ללכת ולהכריז גם בלילה ובחושך של הרחוב 
 – כאן(  הולך  )מי  אידאט"  "קטא  השואלים  השוטרים  מסתובבים  בו 
לענות להם "ביטול אידאט" )הולך כאן "ביטול"(. הולך כאן מי שאינו 
מציאות לעצמו וכל עניינו ומציאותו אינו אלא לגלות גם ודווקא בתוך 
הלילה ובתוך חושך הגלות את אור הגאולה שמביא לכאן הרבי מלך 

המשיח שליט"א.

לומר זאת דווקא "ברוסית" – בשפה שגם שוטר רוסי מבין. אבל המסר 
והתוכן הוא לא מה שרוצה השוטר הרוסי לשמוע ולא מה שמסמל 
החושך והלילה, אלא מה שאומר ומכריז המלך המשיח מעל "גג בית 

המקדש".

ותנועה זו עצמה, מסירות הרצון לגמרי אל ה"נקודה", תפעל ותביא – 
מבלי שיהי' צורך לוותר ולהקריב מאומה, שהרי הכל כבר מוכן והכל 
כבר גמור – את התגלות מלכנו משיחנו שליט"א לעיני כל בשר לגאול 
את כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!  

  הרב חיים לוי יצחק גינזבורגשיח חסידים   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

אין נסתר מנגד עיניך

למצב מוזר זה ישנו הסבר יחיד: מתרחש כאן מצב של "ויכבד ה' את לב 
פרעה"! שהערבים מצד עצמם, אין להם שום סיבה לסירובם לשבת יחד עם 
היהודים, מה-גם שאין הם מפסידים מכך דבר. אך הקב"ה הוא זה שמכביד 

את לבם.
)ע"פ שיחת שבת פרשת מטות-מסעי תשכ"ט - בלתי מוגה(

ברגליים  הטיפול  את  נעשה  מתי  "אז 
דוקטור?", "איזה טיפול ברגליים? גברת, את 
לא  זה  הרגליים  שלך!  המצב  את  הבנת  לא 
מה שחשוב עכשיו. מה שבאמת דחוף לטפל 
מיד זה בלב!", אמר הקרדיולוג בנחרצות. אט 
הרבי  לה  הורה  מדוע  לקלוט  החלה  היא  אט 
לעשות  המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 

מיד כהוראת הרופאים...

גברת רחל, מיישוב סמוך לבית שמש, סבלה 
זמן רב מבעיות וורידים ברגליה - מה שגרם 
לכאב וקושי גדול בהליכה. כשפנתה לבדיקות 
על  והומלץ  מיד  אובחנה  הבעיה  רפואיות, 
לפתור  היה  שאמור  וממושך  מתאים  טיפול 
בנתיים  תכנסי  אל  'רק  מהשורש.  הבעיה  את 
מאחר  וזאת  הרופאים.  המליצו  להריון' 

שהכאבים עלולים להתגבר בהריון. 

לשמוע  אכן  האם  התלבטו  ובעלה  רחל  אך 
בקול הרופאים. הן לא מדובר בסכנה חלילה 
זה'  את  'נכיל  בכאבים.  רק  לעובר,  או  לאם 
את  לדחות  הזוג  בני  חשבו  לכן,  רחל.  חשבה 
אחרי  שנים,  מספר  לאחרי  ברגליים  הטיפול 

שרחל תסיים את תקופת ההריונות בחיים.

מי אפשר  על  אבל  גדולה,  היתה  ההתלבטות 
לסמוך בכאלה עניינים עדינים שידע להנחות 
בני  באמת?  עבורם  הנכונה  לפעולה  אותם 
הזוג חיפשו סמכות בעלת כתפיים רחבות עד 

שמצאו.

שליט"א  לרבי  לכתוב  חב"ד,  לבית  הגיעו  הם 
מלך המשיח באמצעות אגרות הקודש, העלו 
את שאלתם על הכתב, וביקשו לזכות למענה. 
להיות  יש  אותם:  הדהימה  שקיבלו  התשובה 
כל  על  שמשגיח  עולם,  בבורא  מלא  בבטחון 
ובוודאי דואג שיהיה לו טוב, אך  אחד ואחת 
יחד עם זאת יש לציית לדעת הרופאים בציות 

מוחלט!

מהו  כעת  ידעו  הזוג  בני  נפתרה,  הדילמה 
ניגשו אכן לתחילת  הצעד הנכון עבורם, והם 
הדם  בוורידי  הבעיה  לפתרון  הטיפולים 
ברגליים. אך כשהחלו הרופאים לבדוק בצורה 
יסודית את שורש הבעיה בוורידי הרגליים, הם 
מבעיה  ותוצאה  התפתחות  שזה  כך  על  עלו 
את  וכשעשו  הבטן.  בחלל  הדם  מכלי  באחד 
גילו  הבטן,  בחלל  הטיפול  עבור  הבדיקות 

הרופאים בעיה מולדת בלב!

אצל  שנמצא  בלב  מום  של  תסמונת  ישנה 
אנשים  מהלידה.  כבר  מסויימים  אנשים 
שנושאים בגופם את המום הזה יכולים לחיות 
בעיה  להם  שיש  לדעת  מבלי  שנים  עשרות 
הזו  הבעיה  כשמתפרצת  אך  בלב,  מולדת 
ומגיעה לידי ביטוי, היא יכולה לגרום לדום לב 

אצל אנשים צעירים בני 40 פלוס!

רחל הבחינה כבר מזמן שלעיתים דופק הלב 
שלה נהיה מואץ מידי, אולם אף פעם היא לא 
ייחסה לזה חשיבות, בוודאי שלא חשבה שזו 
אנשים  להרוג  שיכולה  מסוכנת  ממש  מחלה 

בגיל צעיר.

באגרות  הנחרצת  התשובה  בזכות  כעת, 
 – הרופאים  להוראות  לחלוטין  לציית  הקודש 
התגלה המום הלבבי – בנס, כשהיא עוד לפני 

גיל 40 ולא אירע לה אסון בפועל...

רחל עברה סדרת ניתוחים. בלב, בחלל הבטן 
הסתדר.  הענין  וכל  ברגליים,  הדם  ובכלי 
בשעה טובה, זמן קצר לאחר מכן היא נכנסה 
ההיריון,  במהלך  שנעשו  בבדיקות  להיריון. 
בבריאותו  ושלום  חס  לפגיעה  סימנים  התגלו 
של העובר. היה יותר מחשש שיוולד תינוק לא 

בריא...

שוב ביקשה רחל את ברכת הרבי שליט"א מלך 
המשיח. התשובה באגרות קודש הכילה ברכה 
שיזכו לרוב נחת מכל ילדיהם. רחל לא היתה 

בטוחה מהי משמעות הברכה... 

אבל כשנולד התינוק בשעה טובה ראו ההורים 
את הנס בעיניהם: התינוק נולד בריא לחלוטין. 
פשוט  ההיריון  בזמן  שנראו  הממצאים  כל 

נעלמו...  

הרבי שליט"א מלך המשיח

הם הגיעו לבית 
חב"ד, לכתוב לרבי 

שליט"א מלך המשיח 
באמצעות אגרות 
הקודש, העלו את 

שאלתם על הכתב, 
וביקשו לזכות למענה. 

התשובה שקיבלו 
הדהימה אותם



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

של  הגאולה  תחילת  את  מציינים  בו  היום  זהו  תמוז  ג' 
אדמו"ר הריי"צ מהכלא הסובייטי, וכמו כן את האמונה 
האיתנה בנבואת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
בלי להתפעל משום ניסיון. ביום ראשון האחרון התכנסו 
אלפים מכל רחבי הארץ לחגיגת ג' תמוז באמפי-תיאטרון 
ולזריקת  למסורת  הפך  שכבר  אירוע  ים,  בת  העיר  של 

מרץ והתחדשות בכל הקשור להפצת בשורת הגאולה.

פרץ  אלעזר  הרב  המנחה  נתניה  בעיר  משיח  מטה  יו"ר 
פותח את הערב, בסקירה קצרה אודות מהותו של יום ג' 
תמוז, ובדברי חיזוק באמונה במשיח ובדבריו. הוא מזמין 
לבמה את הרב רפאל קורקוס מנחה תוכנית 'צבאות השם' 
לקריאת פרק התהילים של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
פלורנטין  לשכונת  השליח  ניגש  מכן  לאחר  קכ"א.  פרק 
בתל אביב הרב ניר גבריאל, כשהוא מתכבד להזמין את 

הרבי שליט"א מלך המשיח להשתתף באירוע.

חיות גאולתית
אדוננו'  'יחי  בשירת  פותח  שלמה  יוני  החסידי  הזמר 
מלווים  אותה  מוזיקלית,  למחרוזת  במהרה  שממשיכה 
תזמורתו של דוידי נחשון בליווי מקהלת 'ידידים'. לאחר 
מכן מגיעים אל הבמה הילדים, חיילי צבאות השם, כדי 
להכריז את 12 הפסוקים ומאמרי חכמינו זיכרונם לברכה 

אותם בחר הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו.

וידיאו  בקטעי  הקהל  צופה  הפסוקים  הכרזת  סיום  עם 
של הרבי שליט"א מלך המשיח, ולאחר מכן עולה לבמה 
המציין  בוסקילה,  אורי  מר  העיר  ראש  מקום  ממלא 
ומזכיר  הגאולה'  'עיר  בתור  ים  בת  של  ייחודיותה  את 
התזמורת  פוצחת  אחריו  ציק.  זמרוני  הרב  השליח  את 

באתנחתא מוזיקלית נוספת.

אל דוכן הנואמים מוזמן שליח הרבי שליט"א מלך המשיח 
לעיר בת ים הרב חיים ציק, המקדיש את דבריו לעמוד 

על מהות הגאולה - כדי שנהיה פנויים בדעתנו ללימוד 
מהבורא  ניתנה  שהתורה  "כשם  הבורא.  והכרת  התורה 
באמצעות משה רבינו, כך עלינו לזכור ולהדגיש גם היום 

כי משה רבינו שבדורנו חי וקיים".

ניסים ונפלאות
המנחה מזכיר לקהל כי בירכתי האמפי ניצבים דוכני יריד 
משיח וגאולה, כשבינהם בולט דוכן מרכז ההפצה 'ממש', 

וכל מה שצריך עבור  ניתן לרכוש ספרים, מזכרות,  שם 
שליט"א  הרבי  להוראת  בהתאם  ומשיח.  גאולה  הפצת 
עו"ד  את  מזמין  הוא  הניסים,  את  לפרסם  המשיח  מלך 
במשפחתו  שאירע  אישי  נס  על  שמספר  סינה  דניאל 
בנבואה מדהימה של הרבי שליט"א מלך המשיח אותה 
ויוני  הציפיות,  לכל  בניגוד  עיניהם  לנגד  ראו מתממשת 
שלמה עולה לעוד מחרוזת שמחה שמקפיצה את הקהל 

במעגלי ריקודים.

הנשר הגדול
על המסכים מוקרן סרטון על חייו של הרמב"ם, ואוסף 
ביטויים מיוחדים של הרבי שליט"א מלך המשיח אודותיו, 
בקרית שמואל  רב קהילת חב"ד  עולה  מכן  ומיד לאחר 
בלימוד  ה-41  המחזור  לסיום  פיזם  אברהם  יוסף  הרב 
ואפיזודות  סיפורים  בדבריו  משלב  הוא  ברמב"ם.  היומי 

לחיזוק ההתמדה בלימוד היומי. 

הרב  אביב  ברמת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח 
ה-42  הלימוד  המחזור  את  לפתוח  מתכבד  אושקי  דוד 
תקנת  של  בראשית  בימי  משתף  שהוא  תוך  ברמב"ם, 
נותן תודה למארגני העצרת  זה, המנחה  הלימוד. בשלב 
ההפקה  על  רחימי  יצחק  הרב  המסור,  למפיק  ובראשם 

המושקעת.

שירי  מחרוזת  לעוד  אשל  איציק  הזמר  עולה  הבמה  אל 
כדי  שמעון  בן  אבי  הרב  ניגש  המיקרופון  ואל  גאולה, 
העיקר'.  הוא  'המעשה  הכותרת  עם  הכנס  את  לחתום 
הוא מספר על האתר igrot.com שבניהולו, דרכו ניתן 
לכתוב אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות 
קודש', וקורא לקהל לפרסם את האתר ולסייע בהפעלתו. 
הרבה שקיבלו משתתפי  והחיות  מתועלת השמחה  בכך 
הכינוס לעשיה והפצה בפועל, כדי לזרז את התגלות הרבי 

שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.  

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי 
תבל לקראת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ה'תנש"א

ב"ה ימי הגאולה שנת ה'תנש"א

לכל המשתתפים ולכל המשתתפות   
בהתוועדויות דחג הגאולה   

ולכל אחינו בני ישראל - שליט"א   

שלום וברכה!

בני  ומשפיעות על כל אחנו  והתועדויות פעילות  חג הגאולה 
ישראל, האנשים והנשים והטף,

לא  המפורסם1:  במכתבו  הגאולה  בעל  כדברי  אשר  ובפרט 

אותי בלבד גאל הקב"ה כי אם גם את כל כו'

בהמבצעים  מתחיל  העיקר,  שהוא  במעשה  שאת  וביתר 
הכללים וכל פרטיהם.

ומעשה  עלינו  אלקינו  ה'  נועם  ויהי  תפילתנו:  מיד  ותקויים 
ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו2.

עושה  וישראל  גו'  מיעקב  כוכב  דרך  ההבטחה:  ומיד  ותיכף 
חיל3 בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

/ מקום החתימה /    

ע'  תש"ח  קמו.  ע'  תרפ"ח  בסה"מ  נדפס  המפורסם:  במכתבו   )1
263. ועוד.

2( ויהי נועם . . כוננהו: תהלים צ, יז )צדיק, טוב(.
3( דרך . . חיל: פרשתנו )בלק( כד, יז-יח )טו"ב, חי(.

אמונה ושמחה בעצרת הגאולה

עצרת גאולה ומשיח. צילום יוסי בן שושן

אלפים נאספו השבוע 
לעצרת גאולה ומשיח 

שהביאה לסדר היום את 
האמונה היוקדת בדבריו 

של הרבי שליט"א מלך 
המשיח ובהתגלותו הקרובה 

תיכף ומיד ממש. רשמים 
מהאירוע 


