
 

שיחת הגאולה
ח י ש מ ה ת  ו מ י ל  ש י  ע ו ב ש ה ן  ו י ל ג ה

ב"ה      ערב שבת קודש פרשת פנחס )בחו"ל: בלק(      ט"ז תמוז ה'תשפ"ב )15.7.22(

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

ביקורו המתוקשר של נשיא ארצות הברית בישראל, מביא 
עימו שלל כותרות העוסקות בלחצים אותם מפעיל הממשל 
האמריקני על ממשלת ישראל, כדי שזו תקיים משא ומתן 

והידברות עם הערבים - בדגש על 
 - ברמאללה  היושבים  המחבלים 
השואה  מכחיש  ובראשם 

המפורסם.

זה,  מסוג  המגעים  תוצאות  את 
בפיגועי  בשרנו  על  למדנו  כבר 
המתחוללים  הנוראיים  התופת 
למעלה  מזה  הערים  בחוצות 
הדור,  נביא  שנה.  משלושים 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
נשיאותו  כל שנות  לאורך  מזהיר 
מפני  הקדושות  בשיחותיו 
לתוצאות  שהביאה  זו,  מגמה 
דומה  אך  ומסוכנות.  הרסניות 
היושבים  אלו  'למעלה',  שם  כי 
אוטמים  הצבי,  עור  בכורסאות 

לראות  פעם,  אחר  פעם  ומסרבים,  ואוזניהם  עיניהם  את 
בתוצאות ההרסניות והמסוכנות של מעשיהם.

בתחילת  דווחנו  עליהם  ה"ידידותיות"  הטלפון  שיחות 
השבוע, בין ראש הממשלה לבין ראש הרשות, לצד הצעדים 
ביידן,  של  ביקורו  לקראת  לנקוט  ישראל  התבקשה  בהם 
צריכות להציב תמרור אזהרה בפני הקהל הישראלי, ולהביא 
לקריאה נוקבת שתתריע מפני מגמה זו ותקרא באופן ברור: 

אין לדבר על ויתורים בארץ ישראל!

החשש בישראל
חוותה  שזו  לאחר  למוסך,  מכוניתו  את  המכניס  אדם  כמו 
המכונאי  של  הבדיקה  לתוצאות  וממתין  שהיא,  כל  תקלה 
שיעריך את היקף הנזק. כך עומדים עם ישראל, כשעיניהם 
לקראת  ההכנות  את  רואות 
כשאת  ביידן,  של  ביקורו 
האויר מנסרת השאלה: כמה 
יידרשו  כמה  לנו?  יעלה  זה 

לרוצחים  מחוות  בדמות  בטחוננו  על  לוותר  נציגנו  הפעם 
ותומכיהם?

דווח  שבועות  מספר  לפני  כבר 
בפעולות  הפסיקה  ישראל  כי 
וזאת על  הריסת בתי המחבלים, 
לקראת  האמריקאים,  דרישת  פי 
הביקור. דרישה זו אינה הגיונית, 
ואין שום סיבה שבעולם שמישהו 
עלינו  מדוע  לה.  יענה  בכלל 
ההורסים  אלו  בחיי  להתחשב 
לקראת  ומשפחותינו,  בתינו  את 
להביא  עלול  כולו  שכל  ביקור 

נזקים לעם ישראל?

מנהיג שאכפת לו
הבית  מול  מעימות  לחוששים 
הלבן, נזכיר כי בעבר ידעו ראשי 
 - בתקיפות  לעמוד  ממשלות 
כאשר דרישות מסויימות העלו את החשש כי קיומן יאיים על 
כסאו של היושב בראשות הממשלה, או אז ידעו הישראלים 
להשיב כי לא יבצעו את הדרישות שיפגעו בישראל. כל מה 
כיצד  יתגלה,  ואז  חוזקו,  את  לגלות  הוא  מהיהודי  שנדרש 

הקדוש ברוך הוא מסייע לו לעמוד מול הנסיונות.

מי שאינו מסוגל לעמוד מול הלחצים, נכנע לבקשות הזרות 
הוא  הרי  יהודים,  בחיי  לפגוע  בהם  שיש  פעולות  ומבצע 
מועל בתפקידו ואינו ראוי למלא את התפקיד. תפקידו של 
ראש ממשלת ישראל, הוא בראש ובראשונה להעניק ביטחון 
לכל יהודי, ובוודאי שלא לבצע פעולות שיגרמו את ההיפך 
מי  כי  ואומר  מוסיף  אף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מכך. 
שאינו יכול לעמוד מול לחצים אלו - הרי שעליו להגיש את 

התפטרותו!

לנו לא נותר אלא להמתין לעליית המנהיג היחיד להנהגת 
 - יהודי  לכל  אמיתית  ודאגה  אכפתיות  המגלה  כזה  העם, 
הלא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח, מהרה יגלה לעין כל, 

בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

לומדים הלכות בית הבחירה

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  כהוראת 
שיעורים  השבועות  שלשת  בימי  יתקיימו 
וממהרים  המזרזים  הבחירה,  בית  בהלכות 
את בנין בית המקדש השלישי - תיכף ומיד 
לאור  הוציא  ממש  ההפצה  מרכז  ממש. 
הסברה,  ועלוני  לימוד  חוברות  עזרים,  שלל 
לרמות  אלו,  בנושאים  העיון  את  המביאים 
פרטים  הרחב.  לציבור  המותאמות  לימוד 

www.mamesh.org :באתר

תנופה באתר אגרות קודש

ים,  בת  באמפי  האלפים  כינוס  במהלך 
אתר  מנהל  שמעון,  בן  אברהם  הרב  חשף 
פעילות  מאחורי  הנתונים  את  'אגרות.קום' 
לשנה  היעד  וגוברת.  ההולכת  האתר 
שיכנסו  איש  מיליון  לפחות  הוא  הבאה 
ועצתו  ברכתו  את  לבקש  מנת  על  לאתר 
כעת  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של 
דרך  לכותבים  לסיוע  מתנדבים  דרושים 
האינטרנט: באתר  נוספים  פרטים   האתר. 

www.igrot.com

מטה יציאה לשליחות

לשליחות'  יציאה  'מטה  בשם  חדשה  יוזמה 
כדי  כספי  סיוע  ואף  ייעוץ  להכוונה,  מעניק 
חב"ד  בתי  לפתוח  צעירים  זוגות  להמריץ 
לפרטים  העולם.  ברחבי  או  בארץ  נוספים 
www.yetzialeshlichut.link :באתר

מעודדים את לימוד הרמב"ם
מטה משיח נתניה השיק משאית ועליה מסכים 

עם מסר עידוד לימוד הרמב"ם מידי יום

 מנהיג אמיתי
לא נכנע ללחצים

הדיווחים בישראל, על ויתורים שנאלצת הממשלה לעשות לרגל ביקורו המתוקשר של נשיא ארצות הברית, 
צריכות להביא לקריאה ברורה: אין לכם מנדט לביצוע פעולות שיסכנו את בטחון עם ישראל!
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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:

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

 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

בית המקדש שואל הקדוש  לנבואה על חורבן  בהקדמה 
וירמיה  רואה",  אתה  "מה  הנביא  ירמיה  את  הוא  ברוך 
לראות"  "היטבת  רואה".  אני  שקד  "מקל  משיבו  הנביא 
דברי",  על  אני  שוקד  "כי  הוא,  ברוך  הקדוש  לו  אומר 
ימים,  ואחת  עשרים  בתוך  במהירות  גדל  שהשקד  כשם 
כך תהליך החורבן יתרחש במהירות רבה, ובתוך עשרים 

ואחת יום מאז בקיעת החומה ייחרב בית המקדש.

כל  בפי  רואים שהכינוי הרווח  אנו  אלו,  למרות פסוקים 
לתקופה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב הוא לא "עשרים 
ואחד הימים", אלא "שלושת השבועות", וצריך להבין מהי 

הסיבה לכך.

אין רע יורד מלמעלה
אם  ואפילו  טוב,  בעצם  הוא  בעולם  שקורה  דבר  כל 
כי אם רק הפרשנות  זה  אין  כך,  נראה  זה לא  לפי שעה 
ה',  מאת  מגיע  הכל  באמת  כי  הדברים,  של  החיצונית 
וממנו לא מגיע שום דבר רע חס ושלום, ולכן בפנימיות 
כל דבר הוא טוב, ואחת הדרכים לגלות זאת היא על ידי 

האמונה בה'.

"שלושת  בשם  נקראת  הזו  התקופה  מדוע  מובן  זה  לפי 
ימים  של  והאמיתי  הפנימי  התוכן  כי  דווקא,  השבועות" 
אלו הוא לא חורבן, אלא בניין בית המקדש השלישי, ולכן 
זו דווקא בשם "שלושת  אנו מדגישים וקוראים לתקופה 
השבועות" ולא על שם עשרים ואחד הימים )המבטאים 
בית  על  מרמז  שלוש  המספר  כי  החורבן(,  מהירות  את 
ברגע  מיד  אז,  כבר  למעלה  שנבנה  השלישי  המקדש 
החורבן, ועל ידי כך ממהרים את גילוי בית המקדש גם 

כאן למטה, בעולם הזה הגשמי.

לא אחד ולא שניים
מגיע  בתמוז  י"ז  שלוש.  למספר  הקשר  נגמר  לא  כאן 
בהמשך לחודש השלישי, חודש סיון, שבו ניתנה התורה 
שנקראת "תורה משולשת", וזאת כי המספר שלוש מבטא 

תוכן כללי המקיף את כל חיי היהודי:

המחשבה הראשונה של כל אחד תמיד תהיה על עצמו, 
כך הוא על פי טבע האדם. אחר כך, כאשר האדם מנסה 
לחשוב מה הוא עושה כאן, הוא מבין ומאמין שה' שברא 

נברא,  הוא  חושב למה בעצם  מכן, כשהוא  אותו. לאחר 
הוא מגיע למסקנה שיש דבר שלישי מלבד הקב"ה והוא 
ולעבוד, לפי  וזה העולם, שבו הוא צריך לפעול  בעצמו, 

רצון ה' יתברך.

זו הסיבה שהתורה ובית המקדש סובבים סביב המספר 
יחד  כי הכח לאחד את שלושת המרכיבים הללו  שלוש, 
ידי  הוא על   - הזה  כאן בעולם  ה'  יעבוד את  - שהאדם 
התורה, שבכוחה מגיעים אל השלימות הסופית והתכלית 
בבניין בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלימה.

להדגיש את הטוב
כעת ברורה יותר הסיבה העומדת מאחורי השם "שלושת 
השבועות": באם היו קוראים לתקופה הזו על שם "עשרים 
ואחד הימים", ההדגשה הייתה בעיקר על המצב הקשה 
והירידה שקרתה בעקבות החורבן, כולל הפגיעה בתורה 
הלוחות  נשברו  בתמוז  י"ז  ביום  שכן  המקדש,  ובבית 
לזמן  קוראים  ירושלים, אבל כאשר  ונבקעה החומה של 
הזה דווקא על שם המספר שלוש, מדגישים ומחדדים את 
גילוי הטוב הפנימי של ימים אלו, ומגלים את בית המקדש 

השלישי.

לפי כל זה מובן שיש להוסיף ולהרבות בעבודה להבאת 
הוספה  ידי  על  ובמיוחד  זו,  בתקופה  דווקא  הגאולה 
באהבת ישראל ובנתינת הצדקה ש"מזרזת את הגאולה", 
בית  בענייני  העוסקים  והפסוקים  ההלכות  בלימוד  וכן 
לגאולה  ממש  מיד  זוכים  זה  כל  ידי  שעל  המקדש, 

האמיתית והשלימה.

)על פי שיחת ש"פ פנחס תשמ"ח(

שלושת השבועות - להדגיש את החיובי

לימוד הגאולה באופן מעשי

ההדגשה  על  )נוסף  במיוחד  זו  ..בשנה 
רק  מודגש  זה(  דורנו  שבכללות  המיוחדת 
כיון  המצרים",  וד"בין  תמוז  די"ז  ה"טוב" 
שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד 
הבחירה  בית  הלכות  שלימוד  מובן,  ממש, 
 .. זו צריך להיות באופן אחר לגמרי  בשנה 
ידיעה  מתוך  הוא  שהלימוד   – ועיקר  ועוד 
"הלכתא  זה  שאין  גמורה  בוודאות  והכרה 
בפועל  למעשה  הלכה  אם,  כי  למשיחא", 
העתיד  ש"מקדש  כיון  שלאחרי-זה,  ברגע 
עתה  )כבר  ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו 
ברגע  ויבוא משמים"  יגלה  ותיכף(  למעלה, 

כמימרא!

)דבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א - מוגה(

פנחס . . השיב את חמתי  )פנחס כה, יא( 

אמר רבי שמעון בן לקיש פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה 
לעתיד  אף  הזה,  בעולם  וביני  ישראל  בין  נתת שלום  אתה 
שנאמר  בני,  לבין  ביני  שלום  ליתן  שעתיד  הוא  אתה  לבא 
"הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום הגדול" 

)מלאכי ג, כג-כד(.
)ילקוט שמעוני(

הנני נותן לו את בריתי שלום   )פנחס כה, יב( 

לפניו  מהלכים  הכל  כשרואה   - יד"  אזלת  כי  יראה  "כי 
כשתכלה בגולה. דבר אחר כשיתייאשו מן הגאולה כשתכלה 
פרוטה מן הכיס. שנאמר "וככלות נפץ יד עם קודש תכלינה 
יד", כשהוא רואה  כי אזלת  יראה  "כי  כל אלה". דבר אחר 
שאין בהם אדם שמבקש עליהם רחמים כמשה, דבר אחר 
כאהרן, דבר אחר כפנחס... דבר אחר "כי יראה כי אין עוזר", 

שנאמר "ואפס עצור ועזוב ואין עוזר לישראל".
)ספרי(

הנני נותן לו את בריתי שלום   )פנחס כה, יב( 

ולבשר  לנחם  שיבא  לומר  נחמו  נחמו  בגימטריא  פינחס 
ז(  נב,  )ישעיה  וגו'"  לישראל כדכתיב "מה נאוו על ההרים 

וכתיב "הנה אנכי שולח וגו'" )מלאכי ג, כג(.

)פענח רזא(

ויכפר על בני ישראל   )פנחס כה, יג( 

לוי,  של  משבטו  לישראל  עמדו  נביאים  שני  מוצא  אתה 
ישראל  את  גואלים  ושניהם  אחרון,  ואליהו  ראשון  משה 
אינם  עוד  הרביעית  מן  אותם  כשיגאל  ואליהו  בשליחות... 

חוזרים ומשתעבדים...

)ילקוט שמעוני(

לפי זה יובן מדוע נקראת 
התקופה "שלשת השבועות" 

כי התוכן הפנימי והאמיתי 
של ימים אלו הוא לא חורבן, 

אלא בניין בית המקדש 
השלישי, ולכן אומרים 

"שלושת השבועות"

זמני
השבת

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

20:07   19:27   19:19  19:26  19:10   הדלקת נרות  

21:13   20:28   20:31  20:30   20:27   יציאת השבת  

הפטרה: ויד ה' היתה - אחרי אליהו וישרתהו )מלכים-א יח, מו - יט, כא(. פרקי אבות: פרק ו



  ט"ז-כ"ב תמוזמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כל ויתור הביא מכה נוספתפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות שופר. פרק ו-ח.
הלכות שקלים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד. הלכות קדוש החודש.. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.

פרק יב-יד.

הל' נזקי ממון. פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.

הל' גניבה. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

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

הטוב של י"ז תמוז
נוסף עילוי מיוחד )גם לגבי שאר השנים שבהם חל י"ז תמוז בשבת 

פרשת בלק( בדורנו זה:

ובהקדמה – שכשם שנתבאר לעיל שבשנים שבהם חל י"ז תמוז ביום 
השבת מודגש בעיקר ה"טוב" שבי"ז תמוז ובג' השבועות, שלא נרגש 
החורבן והגלות אלא ההכנה לגאולה, מצד הדגשת ענין הגאולה ביום 
השבת, כן הוא גם בכללות הדורות, שככל שהולכים ומתקרבים יותר 
והגלות  החורבן  הרגש  והולך  פוחת  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
שבי"ז  ה"טוב"  לגאולה,  ההכנה  הרגש  והולך  ומוסיף  אלה,  שבימים 

תמוז ובג' השבועות.

ובלשון הגמרא בביאור הטעם ש"קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה", 
גזרת המלכות צום, אין  יש  יהיו לששון ולשמחה,  "בזמן שיש שלום 
גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין", היינו, שכאשר 
נחלש תוקף הגלות, "אין גזרת המלכות", נחלש תוקף ה"צום" )כי-אם 

"רצו אין מתענין"(, ומתקרבים יותר לזמן ש"יהיו לששון ולשמחה".

וענין זה מודגש במיוחד בהחידוש שבדורנו זה:

די"ז  הבלתי-רצויים  המאורעות  )מאז  שלפני-זה  הדורות  כל  במשך 
תמוז שמהם נשתלשלו גם המאורעות דתשעה באב( היה חודש תמוז 
זה  בדורנו  ואילו  וגלות,  חורבן  השמחה,  דהיפך  ענינים  עם  קשור 
נתגלה בחודש תמוז ענין של )שמחה ו(גאולה – גאולת כבוד-קדושת 
מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורנו בי"ב-י"ג תמוז )שעלייתם ושלימותם 
באופן ד"ויכולו" נעשית ביום השבת י"ז תמוז(, וכדברי בעל השמחה 
והגאולה במכתבו הידוע ש"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי 
אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם 
הגאולה  עם  גם  הקשורה  בני-ישראל,  כל  של  גאולה  יכונה",  ישראל 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו "כיון דשם גאולה עלה", ובפרט 
שעל-ידי-זה התחיל שלימות הענין דיפוצו מעינותיך חוצה גם בחצי 
ובאופן שממנו מתפשטים המעיינות בכל קצוי תבל,  כדור התחתון, 

שזוהי ההכנה הכי אחרונה לביאת משיח צדקנו.

וההסברה בזה – שכיון שעל-פי כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות דרא 
דעקבתא דמשיחא, דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ו)במילא( דור 
הראשון של הגאולה, לכן, גם בבוא הזמן שאירע החורבן והגלות )החל 
מי"ז תמוז( מודגש בעיקר )לא תיקון הענין הבלתי-רצוי שבזה, אלא( 

ה"טוב" שבדבר, שזוהי ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

התורה  דהפצת  העבודה  שלימות  ע"י  יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 
)כתוצאה  התחתון  כדור  בחצי  חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות 
בהתחלת  אם  אשר,  שנים,  יובל  במשך  תמוז(  די"ב-י"ג  מהגאולה 
תקופה זו יצא כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורנו בהכרזה 
עניני  כל  סיימו  שכבר  והעיד  לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר 
שכבר  מזה,  ויתירה  הכפתורים",  "לצחצח  רק  וצריכים  העבודה, 
סיימו גם "צחצוח הכפתורים", וצריכים רק לעמוד הכן )"עמדו הכן 
זו, בודאי  כולכם"( לקבל פני משיח צדקנו, הרי בסיומה של תקופה 
ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא שכבר הגיע זמן הגאולה, ובלשון 
"ואין  המאמר  )כהמשך  התשובה  ענין  וגם  הקיצין"  כל  "כלו  חז"ל 
הדבר תלוי אלא בתשובה"( היה כבר בשלימות, כולל גם השלימות 
ניצוץ משיח שבכל  ד"משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא", מצד 
לגאולה  ממש  בסמיכות  שנמצאים  כיון  הרי   – מישראל  אחד-ואחת 
האמיתית והשלימה, נרגש ומודגש ביותר וביותר ה"טוב" די"ז תמוז 
וד"בין המצרים", שעי"ז באים להעילוי והשלימות דגאולה האמיתית 
והשלימה.  )משיחות ש"פ בלק, י"ז )טוב( תמוז ה'תנש"א - מוגה( 

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

כשגבול הופך לבלי גבול

אומרים הם שזה יביא שלום, בטחון . . שזה בדיוק ההיפך מכך. אין צורך 
להאמין בכך - אך בכל תקופה בחיי עם ישראל ראו, שכשהלכו עם השיטה 
של וויתורים על עניני יהדות בכדי לרצות את הגוי - קיבלו רדיפה נוספת, 

לחץ נוסף, ובסופו של דבר - מכה נוספת.
)ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת פנחס תשל"ח - בלתי מוגה(

יש  "אההמממ...  בבקשה!".  דרכונים  "שלום, 
הם  פה.  לא  שהדרכונים  קטנה,  בעיה  לנו 
לשוטר  רפה  בשפה  הגברת  אמרה  בבית", 
על  הסתכל  השוטר  הגבולות...  ביקורת 
הבאתם  "לא  בתדהמה:  שלפניו  המשפחה 

דרכונים? אז בשביל מה באתם לכאן?"...

*

בבית משפחת אלקיים, ממיאמי שבפלורידה, 
הנושא  החביב,  האחיין  רבה.  תכונה  שררה 
יחי-מלך המשיח איזאגווי,  את השם המיוחד 
היו  המשפחה  בני  כל  טובה.  בשעה  מתחתן 
המיוחלת,  החתונה  לקראת  ונרגשים  שמחים 
יחד עם השמחה על החגיגה המתקרבת,  אך 
החתונה  שאירוע  המשפחה  בני  גם  ידעו 
החתונה  ארוך:  מסע  להיות  הולך  המיוחל 
תתקיים בקנדה, אך המנהג של עליית החתן 
לתורה נחגג בשבת שלפני החתונה בניו-יורק, 
שליט"א  הרבי  של  המפורסם  מדרשו  בבית 
מליובאוויטש מלך המשיח. כך שהמסע יתחיל 

מפלורידה, דרך ניו יורק ועד לקנדה...

בחגיגה  להשתתף  חשוב  היה  אלקיים  לגברת 
ילדיה  כל  את  ארגנה  היא  מתחילתה.  כבר 
יורק,  לניו  ממיאמי  שבת  לפני  עוד  ונסעה 
של  דרך   - לתורה  העליה  בשמחת  להשתתף 
השבת  ברכב.  רצופה  נסיעה  שעות  כ-18 
התכוננו  ואחריה  גדולה,  בשמחה  נחגגה 
יצאו  שני  ביום  הארוכה.  הנסיעה  להמשך 
בני המשפחה ברכבם לעבר מעבר הגבול בין 
היו  לפניהם  הרחוקה.  לקנדה  הברית  ארצות 

עוד כ-20 שעות נסיעה...

משהתקרבו למעבר הגבול, החליט אחד מבני 
לקראת  המסמכים  כל  את  לארגן  המשפחה 
השאלה  ניסרה  אז  אך  הקרב,  הגבול  מעבר 
בחלל הרכב: היכן הדרכונים??? מהר התברר 
ילדים  כי  המשפחה  לאם  אמרה  מישהי  כי 
זקוקים לדרכון במעבר  16 אינם  מתחת לגיל 
הגבול, וכך נשארו הדרכונים בבית! מה עושים 
הדרך  כל  את  כעת  לעשות  שייך  לא  עכשיו? 
חזרה עד למיאמי הרחוקה, ואחר כך לעשות 
שוב את כל הנסיעה המתישה עד לקנדה. ועוד 

עם ילדים קטנים ברכב...

גברת אלקיים עצרה בשולי הכביש. היא הבינה 
לפנות  ורק  אך  הוא  כעת  היחיד  שהפיתרון 
לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש את עצתו 
וברכתו. היא נכנסה לאתר IGROT.COM, דרכו 
ניתן לכתוב באופן מקוון לרבי שליט"א מלך 
המשיח ולקבל את תשובתו באמצעות האגרות 
בכל  וביקשה  בקשתה  את  כתבה  היא  קודש. 

ליבה לזכות לנס גלוי.

עמוד  ג  בכרך  התקבלה  המדהימה  התשובה 
בענייני  עמוק  ביאור  של  מכתב  זה  היה  שצ. 

קבלה וחסידות. עיניה של גברת אלקיים נפלו 
הנה  ראשונה,  "בהשקפה  המילים:  על  מיד 
של  הפשוטה  המשמעות  גבול...".  בלי  עניין 
המושג  את  לבאר  כזכור,  היתה,  אלו  מילים 
קבלה  בספרי  רבות  המופיע  גבול"  "בלי 
'האיר' מיד  וחסידות. אך אצל גברת אלקיים 
"אין  שכביכול  פירושו  גבול"  ש"בלי  הפירוש 
והכל  הגבול  ממעבר  לחשוש  אין   – גבול" 

יעבור בשלום!

שליט"א  הרבי  בתשובת  פשוטה  באמונה 
ילדיה  כל  מלך המשיח, המשיכה הגברת עם 
בנסיעה לעבר הגבול הקנדי. כשהגיעו לגבול, 
לנו  "אין  הדרכונים.  את  כרגיל  הפקיד  ביקש 
"חשבנו  התשובה,  הגיעה  לילדים",  דרכונים 

שלא צריך פספורטים בעבור הילדים"...

את  לכם  אמר  ״מי  בתקיפות:  הגיב  השוטר 
מתי  עד  באתם?  למה  האלה?..  השטויות 
והוסיף:  הטון  את  שינה  ומיד  תשארו?"... 
שישב  המשפחה  בן  בזהירות"!  תסעו  "אוקיי, 
במושב הנהג לא האמין למשמע אוזניו, ומיהר 
לנסוע בשמחה: "פחדתי שהוא ישנה את דעתו 
שיותר  כמה  ועזבתי  לרכב  נכנסתי  מייד  אז 
מהר!״ בני המשפחה עברו את הגבול נדהמים. 
בכוח  להם  שנעשה  הגדול  מהנס  משתאים 
הרבי  של  בתשובתו  מילים  בשתי  האמונה 

שליט"א מלך המשיח...  

הרב אייל אלקיים

אחרי נסיעה של 
כעשרים שעות הם 

התקרבו למעבר 
הגבול, אחד מבני 
המשפחה חיפש 

את כל המסמכים 
למשטרת הגבולות, 

אך אז ניסרה השאלה: 
היכן הדרכונים?

מן
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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

אומר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  מפורסם  ביטוי 
כי החינוך של ילדי ישראל צריך להיות כך, שכאשר רק 
יביטו עליהם, מה יראו? משיח. בכיוון זה פועלים רבים 
להבחין  ניתן  ובזמננו  בימינו  ואכן  בחינוך,  העוסקים 
בכל  לילדים  שיש  המיוחדת  בהתלהבות  רבות  פעמים 

הקשור למשיח ולגאולה.

אחד המקומות בהם ניתן לראות פעילות נרחבת בנושא 
זה, הם היישובים אדם וכוכב יעקב – תל ציון, במועצה 
פעילות  מתנהלת  אלו  במקומות  בנימין.  מטה  האזורית 
תנועת  של  הסניפים  במסגרת  הילדים,  עבור  קבועה 
הנוער 'צבאות השם' שהוקמה על ידי הרבי שליט"א מלך 

המשיח לפני למעלה מ-40 שנה.

הכל מגיע מהילדים
בה  קבועה,  שבועית  פעילות  וכן  חוגים  ברשת  "מדובר 
משתתפים למעלה מ-100 ילדים המגיעים מסוגים שונים 
בהפעלת  חלק  שנוטל  איציק  דביר  מספר  באוכלוסייה", 
הסניפים. "בימים אלו בהם אנחנו מסכמים את הפעילות 
השנתית אנחנו שמחים לראות כי במהלך השנה הילדים 
נהנו ממגוון אטרקציות, כגון ביקור של טנק המבצעים, 
ספרי לימוד מיוחדים, יצירות אמנות, משימות, תחרויות, 
משחקי חברה וגיבוש, ערכות מתנה לחגים, שבת מאחדת 

לילדים מהיישובים השונים, ועוד".

כיצד  רואים  "אנחנו  אומר,  הוא  שלם",  דור  זה  ילד  "כל 
עוד  מקימים  בעצמם,  'מפקדים'  ונעשים  גדלים  הילדים 
הפעילות.  למעגל  מצטרפים  נוספים  וציבורים  סניפים, 
לאורך כל ה-14 שנות הפעילות ראיתי שהתנופה הגיעה 
דווקא מהילדים. הם באים עם רעיונות, יוזמים ומחדשים, 
תפקידנו  בפועל.  לביצוע  ודואגים  אחריות  לוקחים  וגם 
הוא בעיקר להיות שם בשבילם, ולתת להם את הגב ואת 

המעטפת לארגון".

עידוד מיוחד
שליט"א  מהרבי  מיוחד  ועידוד  יחס  על  מספר  הוא 
היו  או שלא  היו קשיים  "כאשר  לפעילות.  מלך המשיח 
מכתבים  קיבלנו  הפעילות,  למימון  מספקים  מקורות 
זוכר  אני  קודש'.  ה'אגרות  באמצעות  במיוחד  מעודדים 
אולי  חושב  הייתי  מחדש  שנה  בכל  בהן  התקופות  את 
להפסיק, או את רגעי האכזבה כאשר ערכנו כינוס גדול 
ולא הגיעו הרבה משתתפים, אך למעשה במכתב אחרי 

מכתב הרבי שליט"א מלך המשיח עודד אותנו ואף דרש 
עם  מספיק  פועלים  לא  'למה  וכתב  ועוד  עוד  מאיתנו 

הנוער' וכדומה".

גם בפן האישי הוא ראה ברכה מיוחדת בעקבות העיסוק 
בפעילות, כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אף תלה את 
מקום מגוריהם בקרבה למשתתפי הפעילות: "בעל הדירה 
קונים.  מצא  כי  הבית  את  לפנות  וביקש  התקשר  שלנו 
שליט"א  הרבי  בברכת  מכן  לאחר  אך  דאגנו  בתחילה 
מלך המשיח הכל הסתדר, ובעל הבית אף התקשר לומר 

שאנחנו יכולים להמשיך לגור בבית ואין צורך לפנותו".

סניפים חדשים
במסגרת זו ניתן היה גם לראות בקיום הפסוק "והשיב לב 
אבות על בנים" – במספר מקומות אורגנו עבור הילדים 
שיעורי חסידות בשבת בבוקר לפני התפילה בבית הכנסת, 
וכתוצאה מכך החלו להצטרף ללימוד גם הורי הילדים. 
ילדים שהגיעו להשתתף  נרשם כאשר  נוסף  רגע מעניין 
בפעילות סרבו לקבל את פרסי העידוד להם היו זכאים. 
"באנו כדי להשתתף לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח 
זהו  אמרו.  שמחלקים",  הפרס  לא  בשבילנו,  העיקר  וזה 
חידוש נפלא, שכן כבר לפני מאות שנים נקבע בהלכה כי 
הדרך לחנך את הילדים היא באמצעות פרסים וממתקים, 
אך כיום ניתן לראות כי ילדי דור הגאולה חפצים בתורה 

ובמצוות כשלעצמם, גם ללא עידוד חומרי נוסף.

"אחד הפרסים אותם אנחנו מעניקים לילדים הוא להקים 
סניפים נוספים לפעילות. הם נוסעים ליישוב חדש, ושם 
בתיאום עם השליח עורכים התוועדות חסידית ופעילות 
מתרחבת  כך  שבדבר,  החינוכי  למסר  מעבר  לילדים. 
וגדלה מפת הסניפים, ואנו ממלאים את העולם בנקודות 
הגאולה  ברוח  טובים  ומעשים  מצוות  של  נוספות  אור 

לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח מיד ממש".  

לא לעכב קיום הבטחת צדקה
אף   - וכו'  ונמשכים  נמשכים  שהענינים  כותב  שאתה  ...מה 
שרמזתי בדיבור לאביך שי' הנני חוזר על כך כעת שוב, ידוע 
מאמר רז"ל שמדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה, וכאשר 
הבט  מבלי  שבצדקה,  לענינים  ההבטחה  מילוי  את  מעכבים 
ענינים  וכמה  בכמה  במוחש  שרואים  השי"ת  חסדי  על  גם 
הבטחות  ההבטחה,  במילוי  העיכוב  על  כלל  טעם  שום  ללא 
מעכבים  זה  שע"י  מובן  הרי  שבדבור,  ואפילו  שבמחשבה 
החושך  הוא  גדול  וכמה  שמלמעלה,  ההמשכות  את  בעצמם 
ולא  בשר,  בעיני  אפילו  זאת  שרואים  הגלות,  של  הגדול 
עתה  פנים  כל  שעל  רצון  ויהי  מהדבר,  השכל  מוסר  לומדים 
בתוספת   - והנכון  ובמילואן,  תיכף  ההבטחות  כל  את  ימלאו 
להוספה בברכה, ושזו תהי' החלטה גמורה להנהגה טובה כזו 

גם על להבא, ועל מנת לקיימה בפועל, אזי תהי' הכנגד מדה 
מהשי"ת שעד מהרה ירוץ דברו בטוב וחסד הנראה והנגלה.

)אגרות קודש חלק טו עמ' שלב - תרגום(

הנוסח המדוייק ביותר - חב"ד
שאיש  אחרונים  תשובות  של  הדין  פסק  שידוע  להעיר,  וזאת 
אבל  ספרד  לנוסח  אשכנז  מנוסח  לעצמו  לשנות  יכול  פרטי 
גם סיפור הצמח צדק, שסבו אדמו"ר רבנו  וידוע  לא להיפך, 
מששים  הנוסח  את  בחר  סידורו,  את  שהדפיס  לפני  הזקן, 
סידורים שונים, שמזה מובן שהנוסח הוא סולת מנופה מכמה 
שערי  כל  את  הכולל  התפילה  שער  ענין  וכידוע  נוסחאות, 

תפילה, כמובא בהקדמה לשער הכולל בסידור.

)אגרות קודש חלק טו עמ' שמט - תרגום(

הרי ירושלים: פעילות עם דור העתיד

בשבת השנתית

אנחנו רואים כיצד הילדים 
גדלים ונעשים 'מפקדים' 

בעצמם, מקימים עוד 
סניפים, וציבורים נוספים 

מצטרפים למעגל הפעילות. 
לאורך כל שנות הפעילות 

ראיתי שהתנופה הגיעה 
דווקא מהילדים


