
 

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 מסעי )בחו"ל: מטות-מסעי(      א' מנחם-אב ה'תשפ"ב )29.7.22(

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

עלינו  שנכפתה  הבחירות  מערכות  בכל  טוב  יש משהו  אם 
בשנים האחרונות בזו אחר זו, היא שהציבור למד שאין לו 
על מי לסמוך. סביר להניח שלו היינו מבקשים מנער צעיר 

של  דמות  לנו  לאייר  בתיכון, 
לאייר  בוחר  היה  הוא  'שקרן', 
ליד  העומדת  סמכותית,  דמות 
ליד  יושב  או  מבהיק  פודיום 
דגל  מאחוריו  עבה,  עץ  שולחן 
וספריה עמוסת ספרים, המישיר 
"אני  ואומר  למצלמה  מבט 

מתחייב"...

בזה אחר זה, הפרו כל הנבחרים 
הבסיסיות  התחייבויותיהם  את 
כשהם  בוחריהם,  לקהל  ביותר 
מתחרים ביניהם מי הצליח יותר 
שומעיו  את  ו'לתחמן'  לרמות 
ששוב  ירגישו  לא  בו  כזה  באופן 
'עבדו' עליהם. זה הבטיח שיבטל 
את הסכמי אוסלו אך רץ למסור 

השני  המסוכן,  בתהליך  והמשיך  אויבינו  לידי  חברון  את 
התחייב שלא יקים ממשלה עם הערבים, אך הפר התחייבות 
אלו,  עם  או  אלו  עם  ישבו  שלא  התחייבו  כולם  וכמעט  זו 
ומצאו את עצמם עם דעה שונה לאחר סגירת הקלפיות. בין 
לבין קשה למנות את רשימת ההבטחות, הגדולות והקטנות 
המופרחות לאויר, כאלו שאפילו המילה מופרכות אינו יכול 

לבטא את חוסר ההיתכנות לקיומן.

תופעה עולמית
אם נרד לשורשה של הבעיה, זה לא התחיל רק בהצהרות 
בתופעה  מדובר  אלא  האחרונה,  בתקופה  הפוליטיקאים 
כללית העוברת על העולם במגוון נושאים ציבוריים שונים. 
והנהגות  תופעות  נחשבו  רחוק  כל-כך  הלא  בעבר  בעוד 
שאינם  אמירות  בציבור,  מקומן  שאין  ככאלו  מסויימות 
פומבית  להאמר  ראויים 
שבעבר  התנהגויות  ושלל 
אדם  כל  מובילים  היו 

הפכו  מהבעיה,  ליציאה  נפשי  טיפול  על  להמליץ  מהישוב 
בדורנו למוסכמויות המוניות הסוחפות אליהן עוד ועוד.

זריז  הלבנה  תהליך  עובר  ראוי  ולא  למוקצה  שנחשב  מה 
של  ובעבודה  התקשורת  בכלי 
לדעה  הופך  קהל,  דעת  משפיעי 

הנאורה והנכונה.

והאדם הממוצע הרואה כל זאת, 
יגן  מה  עצמו  את  ושואל  עומד 
יכול  מה  אלו,  בשינויים  עלי 
להפוך להיות הפלס שידייק אותי 
המכוון  הסרגל  מהו  במעשיי, 
אשאר  כי  להבטיח  אפשר  לפיו 
בדרך הישרה ולא אושפע מהבלי 
דעותיו.  המחליף  השקר  עולם 
האמת  בדרך  לדבוק  אוכל  כיצד 
חולפות  סערה  שרוחות  ללא 

ומזדמנות יזיזו אותי ממנה. 

והתשובה לכך היא הליכה בדרך 
התורה! רק מי שהולך בדרכו הבטוחה של בורא העולם, רק 
להיות  שיכול  הוא  הישרה  בדרך  הליכותיו  את  שמכוון  מי 
נאמר  התורה  על  הדרך.  כל  לאורך  דרכו  בצדקת  בטוח 
שהקב"ה הסתכל בה ולפיה ברא את העולם. שהיא התוכנית 
שיכולה  זו  היא  ורק  היא  העולם.  נברא  לפיה  האדריכלית 

להעניק לאדם את המדד המדויק ביותר לחייו.

בדרך התורה
כאשר נחפש מנהיג שכזה שאינו נגרר לאמירות פופוליסטיות, 
אינו משנה את דעתו ואינו חוזר בו מהבטחותיו, עלינו לשים 
אל ליבינו שעליו להיות כזה הנאמן בצורה מוחלטת לדרך 
התורה. על מלך המשיח פוסק הרמב"ם שהוא מלך ההוגה 
בתורה, עוסק במצוות ומכוון את העם כולו לדרך זו. הנהגה 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  אצל  מוצאים  אנו  אותה  זו 
ניתן לסמוך לחלוטין, שכל מילה שלו  המנהיג היחיד עליו 
מתקיימת במדויק, המנבא לדורנו באופן וודאי כי 'הנה זה 
האמיתית  בגאולה  בא',  כבר  ממש  ומיד  ותיכף  בא,  משיח 

והשלימה, מתוך שמחה וטוב לבב.

סיומי מסכת בכל מקום

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  פי  על 
החל  יתקיימו  מצווה,  של  בשמחה  להרבות 
מראש חודש מנחם אב, סיומי מסכת, בכל 
גלי  מעל  גם  יערכו  סיומים  חב"ד.  מוקדי 
לחיזוק  שונות  בפלטפורמות  וכן  האתר 
להערך  ימשיכו  הסיומים  המנהג.  ופרסום 

בכל יום עד לחמשה עשר בחודש.

עיתון הגאולה 55

הגאולה.  עיתון  של   55 גליון  לאור  יצא 
המשיח  מלך  יעשה  מה  תחקיר  בעיתון: 
מרחבי  חדשות  כתבות  ישראל,  לשונאי 
מבזקים  גאולתית,  בהסתכלות  העולם 
מצורף  לעיתון  משיח.  מפעילות  ודיווחים 
כמידי חודש מגזין עולם חדש, המביא טורים 
אישיים לצד ריאיון עם הרב ישראל אריאל, 
יו"ר מכון המקדש ושאר המדורים הקבועים. 

להזמנות: 03-6777075.

שיחות קודש: צבאות השם

לאור  הוציאה  השם  צבאות  הנוער  תנועת 
הרבי  ומכתבי  שיחות  כל  נלקטו  שבו  ספר 
בענייני  העוסקים  המשיח  מלך  שליט"א 
”צבאות השם” מהשנים תשמ"א – תשד"מ. 
מאירות  באותיות  מחדש  נסדרו  השיחות 
במקורן  שנדפסו  השיחות  כל  עיניים. 
כן  וכמו  הקודש,  ללשון  תורגמו  באידיש, 

נוספו כותרות.

כותבים למלך המשיח ב'בית משיח'
רבים מהמטיילים בניו יורק בימי הקיץ, מגיעים 

ל-770 כדי לקבל ברכה ועצה ממלך המשיח 

למצוא את הדרך 
הישרה לחיים

בעולם מלא בשקרים ותהפוכות מקצה לקצה, בעידן בו אין ערך למילה הנאמרת בפומבי וכל נבחר ציבור 
חוזר בו מאמירותיו הברורות, מחפש הציבור דרך ברורה וישרה ומנהיג שאפשר לסמוך על מילתו
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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

הוא  "ערי מקלט"  מוזכרות  בהם  בתורה  אחד המקומות 
בפרשת מסעי. ערי מקלט הם ערים המשמשות כמחסה 
עבור מי שהיכה אדם בשגגה וגרם למותו. הדרך היחידה 
היא  הנרצח  של  משפחתו  קרוב  מנקמת  להינצל  שלו 

להימלט אל אחת מערי המקלט שם לא יפגעו בו.

מה שלא מובן, זה שפרשת מסעי עוסקת ברובה בעניינים 
של גאולה, החל מסיכום ארבעים ושתים המסעות במדבר 
- מיציאת מצרים ועד למסע האחרון לפני הכניסה לארץ, 
וכן בנושאים העוסקים בתקופה שלאחר הכניסה לארץ, 
כן  ואם  ועוד,  לשבטים  וחלוקתה  הארץ  כיבוש  כמו 
גאולה  בעניינים של  - העוסקת  זו  דווקא בפרשה  מדוע 
נפש  שהיכה  מי  של  הדינים  בפרטי  התורה  מאריכה   -
רצוי  בלתי  דבר   - מקלט"  ל"עיר  לגלות  ונאלץ  בשגגה 

המבטא תוכן של גלות?

נוספים  במקומות  מופיע  מקלט"  "ערי  שנושא  ובפרט 
בתורה - בפרשת ואתחנן ובפרשת שופטים, ואם כן לא 
בפרטי  להאריך  כאן  דווקא  בוחרת  התורה  מדוע  מובן 

הדינים של רוצח בשגגה.

לא עוצרים במסע
כדי להבין זאת מוכרחים לומר שהחטא של "מכה נפש" 
ברוחניות העניינים מורה על מצב נעלה ביותר, שלכן הוא 
גאולה.  של  בעניינים  העוסקת  הפרשה  לתוכן  מתאים 
והביאור בזה יובן בהקדמת הסבר עניין המסעות והיציאה 

ממצרים בעבודת האדם הרוחנית:

ועליית  נוספת  התקדמות  מסמל  ברוחניות  מסע  כל 
ולעלות  להתקדם  הוא  אחד  מכל  שנדרש  ומה  מדריגה, 
הרוחניים  בהישגים  חלילה  להסתפק  ולא  תמיד  מעלה 

נעלית,  רוחנית  לדרגה  מגיעים  כאשר  אפילו  שברשותו. 
גבוהה ככל שתהיה, אסור לחשוב שבכך די, אלא צריכים 
הבאה,  הדרגה  לעבר  ולהתקדם  הזו  מהדרגה  גם  לצאת 

עד אין סוף.

את  עובד  יהודי  שכאשר  מסעי,  מפרשת  ההוראה  וזוהי 
הקדוש ברוך הוא עליו לרתום לשם כך את כל מציאותו, 
הכלל  מן  יוצא  ללא  בחייו  ורגע  רגע  שכל  אומרת  זאת 
אפילו  לבזבז  מבלי  ה'  רצון  את  למלא  ורק  אך  מוקדש 
רגע אחד עבור משהו אחר, ולא עוד, אלא שגם בזה אל לו 

ולעלות בסולם המסעות,  עליו להתקדם  להסתפק, אלא 
שלב אחרי שלב עד לדרגות גבוהות יותר ועד אין קץ.

חטא הדשדוש
לאחר שיהודי עומד במעמד ומצב כה נעלה שהוא מסור 
ממשיך  אלא  עוצר  אינו  הוא  אז  וגם  ה',  לרצון  לגמרי 
לעלות מרגע לרגע, הוא מגיע לשלב שבו מסקנת חשבון 
הנפש שלו היא, שלמרות כל השתדלותו הוא עדיין היה 
יכול לעשות יותר ובאם כן  - כל רגע שהוא אינו מתקדם 

לשלב הבא הרי זה נחשב אצלו כביכול ל"חטא".

לפי זה מובן שהחטא של "מכה נפש" ברוחניות העניינים 
מצביע על השלב הכי נעלה ביציאה מ'מצרים' הפרטית, 
שכן לאחר כל הדרגות שיהודי עולה, נרגש אצלו שלגבי 

שלימות האמיתית נחשבת עבודתו הנוכחית כ'חטא'!

שואפים לאידיאל הגאולתי
ובהכנה לגאולה  - בסיום הגלות  כיום   ובסגנון העבודה 
וגמר  בסיום  עומד  יהודי  כאשר  והשלימה:  האמיתית 
התורה  בקיום  עבודתו  שכל  אצלו  נרגש  הרי  העבודה, 
האידיאלי  המצב  לעומת  לכלום  נחשבת  אינה  והמצוות 
של העבודה בזמן הגאולה, ועד שזה נחשב בעיניו לחטא 

כביכול.

והתבוננות זו פועלת עליו לבקש ולדרוש מהקדוש ברוך 
הוא בתוקף שיביא כבר את הגאולה האמיתית והשלימה 
בפועל ממש, ואז יתבטלו לגמרי כל המצרים וההגבלות, 
כיוון שאז תתגלה עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא 

ללא שום העלם והסתר - ותיכף ומיד ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת מטות-מסעי תשמ"ט(

המסר מרוצח בשוגג להבאת הגאולה

הכל קשור לגאולה 

השייכים  המספרים  שפרטי  לומר,  ויש 
העתידה  וגאולה  העתיד  לבית-המקדש 
פרשת  קורין  שבו  בהזמן  גם  מרומזים 
מטות-מסעי ומכריזים "חזק חזק ונתחזק" 

על ספר רביעי: 

בשלושת השבועות – מרומזת המעלה של 
השלישית,  וגאולה  השלישי  בית-המקדש 
פרשת  שקורין  )בשנים  הרביעי  בחודש 
תמוז(  חודש  של  בסיומו  מטות-מסעי 
החמישי  ובחודש  הרביעית,  גאולה   –
מטות-מסעי  פרשת  שקורין  זו,  )כבשנה 

בחודש החמישי( – גאולה החמישית.

)דבר מלכות ש"פ מטות-מסעי ה'תנש"א - מוגה(

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ 
מצרים לצבאותם  )מסעי לג, א( 

קורין  אלא  המסעות,  בקריאת  מפסיקין  שאין  חב"ד  מנהג 
את כולם בחדא מחתא - שזהו כללות הענין ד"משיח נרו",

קרוא  לקרוא  המסעות,  באמצע  להפסיק  זמן  שאין  היינו, 
נוסף שיברך ברכה נוספת לפניה ולאחריה - שהרי צריכים 
לבוא תיכף ומיד - "נרו" - ל"ירדן ירחו" )סיום כל המסעות(.

ברכה  שיברכו  עד  להמתין  אפשר  אי  הרי   - שכן  ומכיון 
הבחירה  שהרי  כו'",  העמים  מכל  בנו  בחר  "אשר  נוספת, 

היתה באופן שילכו את כל המסעות בחדא מחתא, 

ויבואו תיכף ומיד - "מיד הן נגאלין" - ל"ירדן ירחו", בגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, "דמורח ודאין".

)משיחת שבת פרשת מטות-מסעי ה'תשמ"ג, בלתי מוגה(

והקריתם לכם ערים  )מסעי לה, יא( 

הערים".  "את שלש  לכם".  תהיינה  מקלט  ערי  "שש  וכתיב 
שלש שבארץ ישראל, ושלש שבעבר הירדן במזרח, בארץ 
בני ראובן ובארץ בני גד וחצי שבט המנשה, שנאמר )דברים 
. . משה לא חלק אלא לראובני  ד, מג(: "את בצר במדבר" 
ולגדי ולחצי שבט המנשה, והבדיל מהם שלש ערים, שנאמר 
)שם, מא( "אז יבדיל משה שלש ערים" . . אמר הקדוש ברוך 
הוא, בעולם הזה על ידי עונות גלו ישראל ונתפזרו בשערי 
הארץ, שנאמר )ירמיהו טו, ז(: "ואזרם במזרה בשערי הארץ". 
בקצה  נדחך  יהיה  "אם  ד(:  ל,  )דברים  לבא  לעתיד  אבל 
השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך". וכתיב )ישעיהו 
יא, יב(: "ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ". וכתיב 
)שם נא, יא( "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם 

על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה".

)מדרש רבה(

מדוע דווקא בפרשה זו 
- העוסקת בעניינים של 

גאולה - מאריכה התורה 
בפרטי הדינים של מי שהיכה 

נפש בשגגה ונאלץ לגלות 
ל"עיר מקלט" - דבר בלתי 

רצוי המבטא תוכן של גלות?

זמני
השבת

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

19:56   19:19   19:11  19:18  19:03   הדלקת נרות  

20:59   20:19   20:21  20:20   20:18   יציאת השבת  

הפטרה: שמעו דבר ה' - ובו יתהללו )ירמיהו ב, ד - ד, ב(. פרקי אבות: פרק ב



  א'-ז' מנחם אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

מסרבים להאמיןפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות אישות. פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
פרק יז-יט.
פרק כ-כב.

פרק כג-כה.
הלכות גרושין.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל׳ גזילה ואבידה. פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.

פרק ט.

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

רק משיח צדקנו!
בעניני  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  לע"ע,  האחרונה  בשיחה 
שבט  ב-י'  שמיר  הממשלה  לראש  יהודים  וביטחון  הארץ  שלימות 

תשנ"ב, שאם ימשיכו הדיבורים .. אז תקום מדינה פלסטינית.

ניסה  מי שחתם על הסכם האוטונומיה לפלסטינים היה בגין, שמיר 
את  הפיל  המשיח  מלך  שליט"א  והרבי  בכך,  עמד  ולא  להתחמק, 
תוך  אוסלו,  הסכמי  את  לבטל  מנדט  על  נבחר  נתניהו  ממשלתו. 
הבטחה וחתימה שלו ושל שרון שלא יחזירו אף שעל, ושניהם שיטו 
בציבור בוחריהם וקידמו את המדינה הפלסטינית תוך ידיעה ברורה 

על סכנת הנפשות וחילול ה' שהם גורמים.

הרבי שליט"א מלך המשיח מזהיר שוב ושוב מצעדים כאלו, גם ב"דבר 
לך,  לך  בראשית,  פינחס, שבת  תנש"א תשנ"ב, ש"פ  מלכות" שיחות 
ועוד הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר ואומר שאסור לוותר על אף 

שעל.

בפועל, שלושים שנה אחרי שיחות אלו, כל ראשי הממשלות דיברו על 
החזרת שטחים, ונתנו שטחים בפועל. התוצאה שלא שומעים בקולו, 
היא מה שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח ביחידות, שכתוצאה מכך 

מדינת ישראל תהיה רח"ל "ממלכה שפלה".

מה פירוש ממלכה שפלה, שנכנעים ברצון לאויב תוך ביזי ביזיונות, 
בשעה שניתן בקלות לסלק את האויבים בתוך רגע:

ולימוד  התורה  מקיום  ומבטל  נוגש  ואין  המשיח,  ימות  אחד,  מצד 
הבטוח  המקום  היא  ישראל  ארץ  אחד,  מצד  כולו.  בעולם  המצוות 
וצבאית שנמכרת לעולם  "הייטק" אזרחית  ביותר בעולם. טכנולוגיה 
שלום  הסכמי  שאיתם  ערב  למדינות  נשק  מערכות  כולל  כולו 
מתקדמים והולכים עם מדינות ערב כמו ערב הסעודית ממזרח, עד 
מרוקו ואולי בקרוב יגיעו גם ללוב שבמערב. כל מדינות ערב הסוניות 
שארה"ב הפסיקה לתמוך בהן, צריכות את ישראל נגד האיום האיראני 
השיעי, שארה"ב מתעלמת ממנו. מצד אחד, מאגרי גז ישראלים בים, 
שמשם נמכר כיום גז מנוזל לאירופה המשוועת לגז שרוסיה מפחיתה 
בגלל שאירופה עוזרת לאוקראינה, וישראל מספקת גז לאותה אירופה 
של  הסכמה  )תוך  לפלסטינים  מדינה  בבניית  מיליארדים  שמשקיעה 

חבורת השלטון(.

את  להחזיר  היה  ניתן  בקלות  הרי  רוצה,  היתה  ישראל  ממשלת  אם 
כל הפלסטינים למקום הראוי להם, וכבר ראו זאת שלא היתה ברירה 
שרון.  אריק  של  מגן"  "חומת  במבצע  כמו  ולמשל,  בתוקף,  ועמדו 
אבל אחרי כל ניצחון צבאי, שעולה בקרבנות - חיילים יהודים הי"ד, 
הממשלה הרי רוצה להיכנע, וצה"ל יוצא מהשטח, והופך בידי חבורת 

השלטון לכלי לגירוש יהודים וסיוע לטרור רח"ל.

ובקולניות  באלימות  משתלטים  צעירים  שערבים  הזה,  הביזיון 
הפגנתית, ומקבלים מהממשלה עוד ועוד. חוץ ממה שהם לא משלמים 
הביטוח  מתשלומי   60% ביטוח  מקבלים  וכן  ומים,  חשמל  מיסים, 
בלתי  בניה  ובונים  באוכלוסיה(,  מ40%  פחות  שהם  )למרות  לאומי, 
חוקית בכל מקום, והממשלה מלבינה להם את הבתים, אוגרים כמויות 
עצמם  ומציגים  בפרוטקשן  בסמים,  מתעסקים  נשק,  של  אדירות 
מילארדים  עוד  ומקבלים  בהם,  לתמוך  להמשיך  שחייבים  כמסכנים 
חבורת  וכאמור,  מחיר.  בכל  שלטון  תאבי  חבורת  של  פוליטי  מלחץ 
וגורמת  למצב,  נכנעת  ה"ביטחון"  כביכול  כוחות  גיוס  תוך  השלטון, 

לפיקוח נפש בידיים, ועושה את זה ברצון, ובחשק וחפץ רח"ל. 

שום ממשלה לא תושיענו, רק הרבי שליט"א משיח צדקנו.   

  הרב טוביה דורוןשיח חסידים   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

לדעת את הסוף מהתחלה

מכיון,  היא  התקיפה,  האמת  את  לגויים  לומר  שפוחדים  לכך  והסיבה 
שחסרה האמונה בהקב"ה - בורא העולם. שאף-עפ"י שהקב"ה הראה בגלוי 
ש"ראה אין בהם עוד כח" בכך שישראל ניצחה באופן מופלא, הן במלחמת 
ששת-הימים, והן במלחמת השחרור, בכל זאת, עדיין לא מאמינים בקב"ה.
)ע"פ שיחת שבת-פרשת מטות-מסעי תש"ל - בלתי מוגה(

ימים.  כחודש  לפני  שגרתי  קיץ  יום  זה  היה 
המרכז,  תושבת  חב"ד  חסידת  ברדה,  גברת 
 - הסתחררה  היא  כשלפתע  בעבודתה  היתה 
שפשפה  היא  בעיניה.  צף  גדול  שחור  עיגול 
זבוב  שזה  במחשבה  בספונטניות,  עיניה  את 
ה"עיגול  אבל  לעין,  שנכנס  אחר  לכלוך  או 
כן נעלם היה  השחור" לא נעלם. מי שדווקא 

חלק משדה הראייה...

של  למוקד  בבהלה  התקשרה  ברדה  גברת 
המרפאה. הרופא שאיתו דיברה אמר לה מבלי 

לחשוב פעמיים: סעי מיד לחדר מיון!

טרם  למיון  ההפניה  אך  בתכנונה,  היה  כך 
הגיעה, והלחץ נרגע. היא חשבה שאולי רופא 
שתרוץ  לפני  לה  לסייע  יוכל  רגיל  עיניים 
למיון, כאשר היא משאירה לבד בבית 4 ילדים 
קטנטנים ונוסעת לזמן לא נודע. היא הצליחה 
האחרון  שזה  אלא  העיניים,  רופא  אל  להגיע 
קודם  דקות  מספר  עבודתו  את  סיים  בדיוק 
לכן, והסתפק בלעודד אותה בפתח דלתו שזה 

כנראה תופעה שעוברת מעצמה.

היא  בבוקר  למחרת  לביתה.  חזרה  הגברת 
ערך  הרופא  העיניים.  רופא  אצל  התייצבה 
היתה  ספורות  דקות  ותוך  כלשהן  בדיקות 
תאים  )רקמת  הרשתית,  ברורה:  אבחנה  בפיו 
ודרכה  לעין  שנכנס  האור  את  הקולטת 
החלה  המוח(  אל  הראייה  תמונת  מועברת 
לרוץ  מוכרחת  "את  העין.  מגלגל  להיפרד 
ניתוח  מיד  לעבור  רפואה,  לבית  זה  ברגע 
למדי  קרוב  הרשתית  קרע  הראיה.  להצלת 
ניתוח מיידי את עלולה  לולא  למרכז הראיה, 
דברי  שעות!".  מספר  תוך  ראייתך  את  לאבד 
הרופא התאימו אכן למציאות. העיגול השחור 
שאתמול הסתיר רק קצת משדה הראייה, כעת 
כבר הסתיר חצי משדה הראייה של העין... כל 

רגע היה יקר. כל שעה היא קריטית. 

בבית הרפואה הרופאים קיבלו אותה בבהלה, 
אותה  והריצו  הטפסים  את  עבורה  מילאו 
שהיכתה  ההבנה  ניתוח.  לחדר  במסדרונות 
צורך לחכות בתורים  אין  הייתה שכאשר  בה 
הבלתי נגמרים וכל הדלתות נפתחות, כנראה 
שהמצב ממש לא נעים... מחשבה זו העבירה 

לחץ ורעד בכל גופה.

נזכרה  פתאום  היא  אלו,  קשים  ברגעים 
זה  המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי  במכתבה 
בה:  הגדול שאחז  כזריקת הרגעה לפחד  היה 
לרבי  כתבה  היא  לכן,  קודם  וחצי  כשבוע 
שליט"א מלך המשיח בענין שעמד על הפרק. 
האגרות  באמצעות  שהתקבלה  התשובה 
קודש )כרך יד עמודים קמו-ז( הכילה ברכות 
במכתב  וקרובה.  שלימה  לרפואה  מאליפות 
שהוא  רצון  "ויהי  הברכה:  הופיעה  הראשון 

יצליחו בהנ"ל  וזוגתו שיחיו, כל אחד בענינו, 
מתוך בריאות". במכתב השני היתה התייחסות 
נוספת, יותר מפורטת: "הגיעתני השמועה על 
ריפוי,  בבית  נמצא  ואשר  בריאותו  מצב  דבר 
הוטב  כבר  זה  מכתבי  קבלת  שלעת  ותקוותי 
מצבו, ובעצמו יוכל לבשר על דבר זה בקרוב 
. . מובן שגם הגוף צריך להיות בריא ושלם..". 
כתבה  היא  מכתב,  אותו  אחרי  ימים  שלושה 
בכל  ושוב,  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי  שוב 
שלושת המכתבים שהופיעו בעמודי התשובה, 
הופיעה ברכה לרפואה שלימה. כשראתה את 
הברכות לרפואה לא הבינה כלפי מה הדברים 
מכוונים, אבל כעת התמונה התבהרה... הרבי 
עוד  ברכתו  את  שלח  המשיח  מלך  שליט"א 

לפני שהיה אפשר לאבחן בעיה!

לה  הבהירו  הם  מאוד.  לחוצים  היו  הרופאים 
שמדובר בניתוח מסובך וארוך שדורש הרדמה 
כללית. אולם בכל זאת הציעו הרדמה מקומית 

של העין אם תרגיש שהיא מסוגלת.

שעבר  הניתוח  התקיים  יום  באותו  עוד 
בהצלחה וברוגע למרות החלטתה לעבור את 
היא  כאשר  בלבד,  מקומית  בהרדמה  הניתוח 

שומעת, חושבת ומודעת לנעשה סביבה.

מלא  בפה  העידו  הניתוח  לאחר  הבדיקות 
שהתרחש כאן נס, הקרע התאחה והבריא מעל 

המצופה.    

הרבי שליט"א מלך המשיח

את מוכרחת לרוץ 
ברגע זה לבית רפואה, 

לעבור מיד ניתוח 
להצלת הראיה. קרע 
הרשתית קרוב למדי 
למרכז הראיה, לולא 

ניתוח מיידי את עלולה 
לאבד את ראייתך תוך 

מספר שעות!



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 שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו, שזכות וחובת 
הפצת התורה והיהדות לא שמורה רק לרבנים, מנהיגים 
ואפילו  קטן,  ילד  ואשה,  איש  יהודי,  כל  אלא  ופעילים, 
גם  היהדות,  בעולם  הראשונים  צעדיו  את  העושה  זה 
יודע את  ידיעותיו הלאה. אתה  עליו מוטל להעביר את 
האות א' בלבד? למד אותה לאחרים. כשתלמד את האות 
לכינוי  זכה  עתה  שזה  אלימלך,  דן  אותה.  גם  תלמד  ב', 
אור  את  גילה  חב"ד,  ישיבות  לתלמידי  השמור  'התמים' 
שעה  בלבד,  וחצי  כחודשיים  לפני  והחסידות  היהדות 
שטייל עם חיית המחמד שלו ופגש ברב ירון צבי, שהקים 

ישיבת תומכי תמימים חדשה ופעילה ברמת-גן.

רצון עז להעביר הלאה
מסורתית  ממשפחה  למחשבים  סטודנט  דן,  התמים  את 
מדימונה שמתגורר בעיר, ניתן עתה לפגוש יום יום שוקד 
בלימוד תורה וחסידות בישיבתו של הרב ירון כשעל פיו 
"יחודא  החומה",  כ"משל  עמוקים  מושגים  שגורים  כבר 
עילאה ותתאה", "גאולה שאין אחריה גלות" ועוד... הוא 
נקשר לדמותו הרבי שליט"א מלך המשיח ואף קיבל על 
ראשונות. חסידיות  הנהגות  ובהדרכה,  בהדרגה  עצמו, 
אחד הרגעים המיוחדים שהספיק לחוות בישיבה הייתה 
האחרון  תמוז  י"ג   - י"ב  הגאולה  בחג  התניא  הדפסת 

)סקירה על האירוע התפרסמה באתר 'הגאולה'(. 

את החיבור שלו לרבי שליט"א מלך המשיח ולחסידות, 
הוא מתאר כ"מדויק" ּוככזה שיש בו תחושה של "בית". 
)האדמו"ר  הרש"ב  שהרבי  לי  הסביר  ירון  שהרב  "אחרי 
שילמדו  הנשמות  את  בחר  חב"ד(,  בשושלת  החמישי 
 - תמימה'  'תורה  של  המשמעות  ואת  תמימים  בתומכי 
שכוללת גם 'נגלה' וגם חסידות, מאוד חשתי שאני במקום 
תמיד  ונשאר  בהשתוקקות  החומר  את  לומד  אני  הנכון. 
עם טעם של עוד, מעולם לא הרגשתי ככה. הלימוד עצמו, 
וגם  יותר  לדעת  כדי  הכלים  את  להרחיב  לרצון  גורם 

מתעורר בי רצון עז לשתף ולהפיץ את זה הלאה".

מציץ מן החרכים
גאולה  כמובן  הוא  בישיבה  הנלמדים  הנושאים  אחד 
ומשיח, הכולל גם לימוד עיוני בשיחות ה'דבר מלכות' של 
הרבי שליט"א מלך המשיח. בכלל, הקו המנחה בישיבה 
- השליחות  בגוף חדורים בתכלית  כנשמה  הוא, שחיינו 
לכן,  והשלימה!  האמיתית  הגאולה  את  להביא  האלוקית 

כל החומרים החסידיים הנלמדים בישיבה, נלמדים ברוח 
שליחות זו, כולל גם לימוד הגמרא וההלכה. 

יותר  "אני מקבל בישיבה תחושה, שיש פה משהו גדול 
ואקטואלית  השגה  ברת  אך  עצומה  על  מטרת  מכולנו, 
מאוד, שבחסידות חב"ד מקבלים הדרכה וכלים להשגתה. 
כל הנושא של משיח, מחבר לי את הכל לנקודה מרכזית 
אחת ברורה כאשר יש תשובות על הכל. ממה שטעמתי 
שבוע  כל  ואני  מאוד  התפעלתי  ומשיח,  גאולה  בנושא 
מצפה לראות איך הרבי שליט"א מלך המשיח יפתיע אותי 
שוב וירומם את נפשי בשיחת ה'דבר מלכות'", מספר דן. 

לייצר מנהיגים
כתבתי  הישיבה,  הנהלת  בהנחיית  דן,  "לאחרונה, מספר 
קודש'  ה'אגרות  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 
דו"ח על התקדמותי בישיבה, וקיבלתי תשובה ברורה עם 
הנחיות בנוגע לסדר הלימוד ולהפצת מעיינות החסידות. 
ברור לי, שיש פה מערכת שבנויה היטב ושמנהל אותה 
מנהיג גדול. התחלתי בקירוב חברים ומשפחה בדימונה, 
שמפיצה  וביוטיוב,  בווצאפ  לשיעורים  אותם  חיברתי 
הישיבה ל18 מדינות וגם הזמנתי חברים ללימוד משותף". 

"הלימוד בישיבה מקנה כלים רחבים. ההסברים העמוקים 
מונגשים בפשטות ובבהירות, עד שמצאתי את עצמי, אחרי 
זמן קצר בישיבה, מצטט בהתוועדות את אחד המשלים 
שלמדתי כאן, דבר שגרר התפעלות בקרב השומעים, אך 
נבע ממני בצורה טבעית מאחר והרעיונות כה אמיתיים 
וחודרים. בכלל, הלימוד מוגש באופן שניתן להעביר אותו 
הלאה והוא זמין גם ברשת לקהל גדול. תחושתי, שככל 
שאתחזק ואבנה כלים, אוכל לפעול יותר לזירוז הגאולה 
הפרטית – חתונה והקמת בית חב"ד, והגאולה הכללית - 

התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש". 

לפרטים אודות הישיבה והשיעורים: 054-3817738.  

יימצא המלאך שיעזור להם
מאשרים את קבלת מכתבו בו כותב ראשי פרקים אודות בית 
הכנסת חב"ד והקשיים בנוגע למנין וכו' ואשר צריכים רחמים 

רבים.

אומרים  שאנו  וכפי  ישנו,  רבים  הרחמים  שענין  ברור  והנה 
צריך  עלינו",  רחם  הרבים  "ברחמיך  יום,  בכל  בתפילה 
בענינים  אותם  לקלוט  כדי  והכלים  הצינור  את  לחזק  רק 
בו  הכנסת  מבית  יותר  טוב  כלי  ומה  למטה,  כאן  פועל  של 
לומדים תורה, המאחד תורה ותפילה, נמצא שהדבר תלוי רק 
בעסקנים של בית הכנסת ומדרש שהם מצידם יעשו מעט ואז 

הענין יהיה בסדר.

ועל דרך כפי שמסופר בתחילת מדרש שיר השירים וקהלת, 

היתה  שלא  המקדש,  לבית  גדולה  אבן  להעלאת  בנוגע 
מהאדם  נדרש  ובכל-זאת  אותה,  יביא  אחד  שאדם  באפשרי 
ע"י  מלמעלה  נעשה  כבר  והשאר  אחת,  באצבע  יסייע  שהוא 
זמן,  ובכל  מקום  בכל  הוא  זה  דרך  ועל  דברו,  עושי  מלאכיו 
מוכרח  לא  וכידוע שמלאך  אחר,  לבוש  ע"י  נעשה  זה  אם  גם 
יכול  אלא  לבנות,  כנפיים  שתי  עם  שבא  דבר  דוקא  להיות 
למקום.  שלוחים  והרבה  שליח,  כמשמעו,   - מלאך  גם  להיות 
ובפרט בענין טוב שזכות הרבים תלוי בו. ומכיון שזכה להיות 
ודאי  הרי   - זה  והמדרש  בבית-הכנסת  העסקנים  מראשי 
אלו  שכל  ישתדל  גם  אלא  בזה,  יעשה  עצמו  שהוא  רק  שלא 

שיכולים לעשות בזה, יעשו, והשם יתברך יצליחו.

המחכה לבשורות טובות בכל האמור ובברכת כוח"ט.

)אגרות קודש חלק טו עמ' שע - תרגום(

הישיבה שהופכת צעירים למנהיגים וחוצה גבולות

דן אלימלך )משמאל( באירוע הדפסת התניא בישיבה

דן, סטודנט למחשבים 
ממשפחה מסורתית, שוקד 

בלימוד תורה וחסידות, 
כשעל פיו כבר שגורים 

מושגים עמוקים כ"משל 
החומה", "יחודא עילאה 

ותתאה", "גאולה שאין 
אחריה גלות" ועוד...


