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נברך  אותו  השנה,  בלוח  האחרון  החודש  אלול,  חודש 
עושים  ובו  החשבון",  "חודש  הנקרא  חודש  הוא  זו,  בשבת 
ימי ראש השנה, הבאים עלינו  את החשבון הנפשי לקראת 

אחד,  כל  של  הזמן  זה  לטובה. 
את  לשקול  המאזן,  את  לבדוק 
אכן  האם  ולראות  עבודתו,  טיב 
כדי  ממנו  שנדרש  מה  את  עשה 
להביא בפועל ממש את הגאולה 

האמיתית והשלימה.

עליו  רואה,  שהאדם  דבר  מכל 
ה'.  בעבודת  הוראה  מכך  ללמוד 
ואחרי כשנה בה פעלה הממשלה 
האמון  את  איבדה  שלאחרונה 
מדרכה  גם  ללמוד  ניתן  בכנסת, 
האדם  על  כיצד  ומפעילותה 

לעבוד ולפעול בעולם.

שכאשר  היום,  עד  היה  הנוהג 
ועולה  נבחרת  חדשה  ממשלה 

לשלטון, היא אינה מבצעת רפורמות ושינויים מהותיים בין 
גם  בעצלתיים,  הפועלות  ממשלות  לראות  התרגלנו  לילה. 
כאשר היה מדובר בשינויים הכרחיים ואפילו כאלו שחבריה 

זעקו על הצורך והחשיבות שיש בשינויים אלו.

ללא מורא
הדעות,  לכל  ההכרחיים,  השינויים  את  לדוגמא  ניקח 
על  דגש  מושם  פעם  לא  המשפטית.  המערכת  בפעילות 
את  הממנים  השופטים,  פועלים  בה  הקלוקלת  השיטה 
קרוביהם ומקורביהם בשיטת חבר מביא חבר, וכך שומרים 
על טוהר מערכת המשפט, שלא יסתננו אנשים בעלי דעות 

המנוגדות לדרכם של אלו השולטים במערכת.

אנשים הדוגלים בהתערבות הרשות השופטת, כאלו החפצים 
לבצע רפורמות שיפגעו בחיי הדת כאן בארץ ישראל, כאלו 
גומי  חותמת  המשמשים 
בקשה  או  החלטה  לכל 
בית  עוד  לעקור  שמטרתה 
אך  ישראל,  בארץ  יהודי 

לאידך יידעו למצוא את כל ההצטדקויות כדי למנוע פינוי 
פולש ערבי לאדמה לא לו. וכן עוד על דרך זה. כל בר דעת 
ניכר  חלק  מכבר,  פותרת  היתה  זו,  מערכת  ששינוי  מבין 
זהות  על  המאיימות  מהבעיות 
והארץ,  התורה  ושלימות  העם 
גם  הישראלית,  בבירוקרטיה  אך 

נבחרי ציבור פועלים לאיטם.

במשך  לחשוב  התרגלנו  כך 
הממשלה  להקמת  עד  שנים, 
שאחז  הטירוף  כשנה.  לפני 
במערכת, ההשתלטות המוחלטת 
תוך  המשרדים,  על  השרים  של 
כאוות  וממנים  מפטרים  שהם 
מיהרו  שהם  החלטות  נפשם, 
בהם  שיש  כאלו  כולל  לבצע, 
מאוד,  רחוק  לטווח  השפעה 
לאזרח  מוכרים  היו  לא  אלו  כל 
את  לראות  שהתרגל  הממוצע, 
וממתינים  לאט,  פועלים  נבחריו 
לכל שינוי שכזה במשך זמן ניכר. ההסבר הסביר לכך, הוא 
הרגשתם של חברי הממשלה, מלכתחילה שימיהם בשלטון 
יכולתם ולבצע את  הינם קצובים ולכן עליהם להזדרז ככל 
המהלכים השנויים במחלוקת, אפילו אם אלו יעוררו ביקורת 

ציבורית עזה, כי אחרת, לא יוכלו לבצע זאת לעולם.

לפעול בכל המרץ
כל אחד מאנשי דורנו קיבל את משימת חייו, לשמה ירדה 
פני  לקבלת  סביבתו  ואת  עצמו  את  להכין  לעולם:  נשמתו 
משיח צדקנו. אל לנו להתמהמה ואין למה לחכות, אפילו לא 
ועלינו לתפוס ולבצעה עכשיו,  למחר. העבודה היא בוערת 

בכל הדחף האפשרי.

על  נקבל  אלול,  חודש  את  מברכים  כאמור,  בה  זו,  בשבת 
הרבי  של  להתגלותו  ולהביא  לפעול  טובה  החלטה  עצמנו 
וחתימה  לכתיבה  נזכה  בוודאי  וכך  המשיח,  מלך  שליט"א 
האמיתית  הגאולה  שנת   - ומתוקה  טובה  לשנה  טובה 

והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

משיח בכלייזמרים

ימי הקיץ מושכים אל צפת הקרירה נופשים 
בפסטיבל  חלק  נוטלים  אף  שחלקם  רבים, 
בימי  בעיר.  הנערך  המסורתי  הכלייזמרים 
המופעים, פעלו בעיר חסידי חב"ד עם טנק 
המבצעים, וזיכו יהודים רבים בהנחת תפילין 
ובכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח וקבלת 

ברכתו ועצתו באמצעות האגרות קודש.

אירועי כ"ף מנחם-אב

שניאורסון  יצחק  לוי  רבי  של  ההילולא  יום 
זצ"ל, אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
שחל השבוע בכ"ף מנחם-אב, צויין בסדרת 
חב"ד.  מוקדי  בכל  והתוועדויות  אירועים 
מנוחתו  מקום  אטא,  באלמא  השלוחים 
קיימו אף הם אירועים מיוחדים בהשתתפות 
אורחים ונכבדי קזחסטאן שכיבדו את פועלו. 
לאחר  במקום,  נטמן  יצחק  לוי  שרבי  יצויין 
על  ביקטרינוסלב,  רבנותו  ממקום  שהוגלה 
ב'עוון' עמידה על  ידי השלטון הקומוניסטי, 

עקרונות ההלכה והיהדות.

מחזקים את רמת מגרון

לאחר הרס, חוזר ונשנה ברמת מגרון, פונים 
מנת  על  הרחב,  הציבור  לעזרת  התושבים 
לסייע להם בהקמת הבתים מחדש ורכישת 
והמכשירים  הרהיטים  במקום  ביתי,  ציוד 
הקמפיין:  בקישור  לתרום  ניתן  שנהרסו. 

givechak.co.il/ramatmigron

כיף וערכים לילדים
ילדים מכל רחבי הארץ נוטלים חלק בפעילות 

'יהדודס'. גם בחדרה יצרו את סמל צבאות ה'

 לנצל כל רגע 
ולהביא גאולה

מכל דבר שהאדם רואה עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. אחרי שנה בה התרגלנו לראות את חברי הממשלה 
פועלים במרץ ובמהירות להגשמת החלטותיהם, עלינו ללמוד מכך את הדחיפות הנדרשת מכל אחד בעבודתו
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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

תשמעון".  עקב  "והיה  בפסוק  פותחת  השבוע  פרשת 
המדרש מפרש את משמעות המילה "עקב" כך: "מצוות 
שמשליכים  אלא  בהם,  משגיחים  אדם  בני  שאין  קלות 

אותם תחת עקביהם".

בקשר לזה, מביא המדרש את דברי דוד המלך בתהלים 
"למה אירא )אפחד( בימי רע, עוון עקבי יסובני", ומסביר 
שדוד המלך אמר שאין הוא מפחד מפני יום הדין בגלל 
אי קיום המצוות החמורות שבתורה, אלא הוא ירא דווקא 
וצריך להבין מה באמת היה  מהזלזול במצוות ה'קלות'. 
נזהר  המלך  דוד  בוודאי  שהרי  המלך,  דוד  של  חששו 

בקיום כל מצוות ה', כולל גם המצוות הקלות?

אלא מוכרחים לומר שהפסוק כאן אינו מדבר על אנשים 
אותם,  מקיימים  ואינם  לגמרי  המצוות  את  שמשליכים 
את  ויודעים  מבינים  שכן  אלו  על  מדובר  בוודאי  אלא 
חשיבות קיום כל המצוות, ומקפידים אפילו על המצוות 

הקלות שאנשים נוטים לזלזל בהם.

להרחיק את ההגיון
מכניסים  כאשר  מתחילה  הבעיה  הבעיה?  כן  אם  מהי 
ומה  יותר  חשוב  מה  שכליים,  חישובים  המצוות  לקיום 
ולטעון שלמרות שמוטל  לבוא  יכול  יהודי  פחות.  חשוב 
עליו לקיים את כל המצוות, מוכרח הוא לשמור על סדר. 
אי אפשר להקפיד ולדקדק במנהגי ישראל ובהידורים של 
"לפנים משורת הדין" לפני שמבצעים כראוי את הבסיס 

המופיע בתורה ובשולחן ערוך.

ולמשל: כאשר תובעים ממנו לשמור על שיעורי החת"ת 
)השיעורים היומיים שתיקן הרבי הריי"צ, הכוללים לימוד 
יומי בחומש, בספר התניא ובספר התהילים(, הוא טוען 

שאמנם עליו לשמור על תקנות אלו, אבל קודם כל עליו 
להקפיד ולהתפלל את כל התפילה שתיקנו אנשי כנסת 
הגדולה... רק אחר כך הוא יוכל להתקדם ולשמור גם על 

דברים נוספים.

עניבה בלי חולצה? 
הבסיסיות  כל תעמוד במטלות  קודם  כך:  אומר  ההיגיון 
ורק אחר כך תתקדם ליעד גבוה יותר, שאם לא כן הרי זה 

בדיוק כמו שאדם ילבש עניבה לפני שהוא נועל נעליים 
וחולצה.

ויש לה מקום בשכל, אבל האמת  זו היא הגיונית  טענה 
על  מושתת  להיות  צריך  ה'  עבודת  של  שהיסוד  היא 
אמונה וקבלת עול פשוטה מבלי לערב את השכל, ומצד 
'בסיסית' לבין מנהג  האמונה אין שום הבדל בין מצווה 
הבורא  עם  מתחברים  שניהם  באמצעות  שכן  פשוט, 
בין  הבדל  ללא  המצוות  בכל  קיים  וזה  שווה,  במידה 

מצוות קלות או חמורות.

נזהר  בוודאי  דוד המלך  דוד המלך:  וזה היה חששו של 
רץ  לא  הוא  שמא  היה  חששו  אבל  המצוות,  כל  בקיום 
והחיות  ההתלהבות  באותה  הפשוטות  המצוות  לקיום 

שהיו לו בקיום המצוות החשובות.

אמונה מביאה גאולה
השפע  אליו  יורד  גם  כך  ה',  את  עובד  שיהודי  כשם 
מהשמים. באם עבודת היהודי היא מדודה ומחושבת לפי 
סדר והיגיון, הרי שגם את השפע הוא יקבל בצורה מדודה 
את  מקיים  הוא  באם  אך  למעשיו,  בהתאם  ומבוקרת 
המצוות רק מצד אמונה פשוטה, הרי שגם השפע שהוא 

יקבל יהיה למעלה מכל מדידה והגבלה.

וכנאמר בפרשה "והיה עקב תשמעון" - כאשר 'תשמעון' 
ותקיימו את המצוות הפשוטות )הנקראות 'עקב'( בדיוק 
באותה החשיבות שאתם מקיימים את המצוות החמורות, 
אזי "ושמר ה' לך את הברית" ועד שבקרוב ממש יהיה כל 
זה "על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך" בגאולה 

האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק י"ט עמ' 89(

מנהגי ישראל באמונה - ברכה מעל הטבע

יש ליהודי כוח לעורר 

ולעורר  עצמו  את  לעורר  כח  יש  ליהודי 
כביכול  לעורר  ובעיקר  אחרים,  יהודים 
של  ונחשוב חשבונו  ש"בואו   – הקב"ה  את 
עולם": לפי כל החשבונות )שהקב"ה הראה 
בעולם(  עושה  שהוא  ובהניסים  בתורתו 
את  להביא  מזמן  כבר  הקב"ה  צריך  היה 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
כל  שלפי  זו,  בשנה  ובפרט  )כנ"ל(,  צדקנו 
שמלך  ה"שנה  היא  והסימנים  החשבונות 
פעמים  כמה  )כמדובר  בו"  נגלה  המשיח 
זו  הרי  לזה  ונוסף   .  . האחרונים(  בחדשים 
שבו  החודש  אלול,  חודש  מברכים  שבת 

הקב"ה נמצא כ"מלך בשדה"...

)דבר מלכות ש"פ עקב ה'תנש"א - מוגה(

והיה עקב תשמעון  )עקב ז, יב( 

בא סיסרא על ישראל בהר תבור )שופטים ה, כ(: "מן )ה(
סיסרא".  עם  נלחמו  ממסלותם  הכוכבים  נלחמו,  שמים 
התחילו הכל תמהים, שמעולם לא היה כמעשה הזה שירדו 
ואמר  ודם,  בשר  עם  מלחמה  לעשות  השמים  מן  כוכבים 
הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה הכוכבים נלחמו בשבילכם, 
אבל לעתיד לבוא )זכריה יד, ג–ד(: "ויצא ה' ונלחם בגוים" 
וגו' "ועמדו רגליו ביום ההוא" וגו', וכל אותו ענין. ויהיו הכל 
רואין ומראין אותו באצבע, שנאמר )ישעיהו כה, ט(: "ואמר 

ביום ההוא הנה אלוקינו" וגו'.

)תנחומא(

אתה עובר היום את הירדן  )עקב ט, א( 

אמר הקב"ה בעולם הזה היו הכל מתאוין לארץ ישראל ועל 

לא  לכם  שאין  לבא,  לעתיד  אבל  ממנה,  גליתם  עונות  ידי 
מנין  שלוה.  נטיעת  בתוכה  אתכם  אטע  אני  עון,  ולא  חטא 
שנאמר )עמוס ט, טו(: "ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד 

מעל אדמתם".
)מדרש רבה(

בעת ההוא אמר ה' אלי פסל לך  )עקב י, א( 

ועת  אבנים  להשליך  "עת  ה(:  ג,  )קהלת  הכתוב  זה שאמר 
כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק" אמר רבי תנחומא 
מהו "עת להשליך אבנים" עת היא שיעלה אדרינוס שחיק 
עת  אבנים"  כנוס  "ועת  המקדש  בית  אבני  וינפץ  עצמות 
שיבנה אותו הקב"ה מנין שנאמר )ישעיהו כח, טז-יז(: "לכן 
כה אמר ה' אלוקים, הנני יוסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת 
וצדקה  יחיש. ושמתי משפט לקו  מוסד מוסד המאמין לא 

למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו".

)מדרש רבה(

היסוד של עבודת ה' צריך 
להיות מושתת על אמונה 
וקבלת עול פשוטה מבלי 

לערב את השכל, ומצד 
האמונה אין שום הבדל בין 
מצווה 'בסיסית' לבין מנהג 

פשוט

זמני
השבת

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

19:30   19:00   18:51  18:58  18:43   הדלקת נרות  

20:30   19:58   19:59  19:58   19:56   יציאת השבת  

הפטרה: ותאמר ציון - וקול זמרה )ישעיהו מט, א - נא, ג(. פרקי אבות: פרק ד. שבת מברכים חודש אלול - 
המולד: יום שבת קודש, שעה 8, 16 דק' ו-5 חלקים. ראש חודש ביום השבת קודש ולמחרתו ביום הראשון



  כ"ב-כ"ח מנחם-אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לפחות שיעשו זאת מחר ומחרתייםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' איסורי ביאה. פרק יח-כ.
פרק כא-כב. הלכות מאכלות אסורות.. פרק א.

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.

הל׳ חובל ומזיק. פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.
הל׳ רוצח ושמירת נפש. א.

פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

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

בפרשת השבוע מופיע הפסוק: "ארץ אשר . . תמיד עיני ה' אלוקיך 
בה מרשית השנה ועד אחרית שנה". לקט התייחסויות מהרבי שליט"א 

מלך המשיח להגנת הקב"ה על ארץ ישראל:

המקום הבטוח בעולם
"אני מפרסם בכל האפשרות שצריך לנסוע, )- לארץ ישראל( ואדרבה 
המקדש,  ומקום  הבית  הר  שם  שיש  כיון  בטוח,  הכי  המקום  זה   -
והעיקר - כיון ששם נמצאים שנים או שלושה מיליונים, כן ירבו, של 

בני ישראל".

)משיחה עם קונסול התיירות שסיפר על ירידה במספר הנוסעים לאה"ק(

יהודים  ישנם  כי  ישראל,  לארץ  נוסעים  שאתם  לפרסם  "עליכם 
שמפחדים ומפחידים אחרים אודות נסיעה לשם, יש לפרסם שנוסעים 
ואין ממה לחשוש. זהו המקום הבטוח ביותר כי זהו המקום של בית 

המקדש".

)כ' טבת תנש"א - למשלחת שיצאה לארץ וביקשה ברכה(

"דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם 
שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ.

הקדושה  בתורתנו  שנקראת  הקודש  בארץ  וכמה  כמה  אחת  ועל 
והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה 

ועד אחרית שנה"".

)מהתוועדות שבת פרשת וארא תנש"א - מוגה(

בזו"  זו  מתגרות  ד"מלכויות  בהענין  האחרונים  דימים  "המאורעות 
מדגישים שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה, כמבואר במדרשי חכמינו 

זכרונם לברכה שענין זה הוא מסימני הגאולה.

. מלך פרס מתגרה   . בו  נגלה  ובלשון המדרש "שנה שמלך המשיח 
במלך ערבי . . וכל אומות העולם מתרעשין ומתבהלין . . ואומר להם 
)הקב"ה לישראל( בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא 
בשבילכם הגיע זמן גאולתכם" ופשוט, שמאורעות אלה לא יפגעו כלל 
וכלל בבני ישראל, שהם בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, "הנוגע בכם 
כנוגע בבת עינו" .. כולל ובמיוחד בנוגע לבני ישראל הדרים בארצנו 
הקדושה, שכיון שהיא "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה )שימת-לב 
מראשית השנה  תמיד עיני ה' אלוקיך בה )ומוסיף ומפרט(  מיוחדת( 
המקום  היא  הרי  בשווה(  סופה  ועד  )מתחילתה  שנה"  אחרית  ועד 

הבטוח ביותר.

בהם  אין   - ח"ו  לפגוע  ישראל שמנסים  ובנוגע לפעולתם של שונאי 
ממש, ולא יעלה הדבר בידם, כיון ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"".

)מהתוועדות שבת פרשת בא תנש"א - מוגה(

 - בגופים  נשמות  זה,  ישראל שבדורנו  בני  כל  עם  ביחד  יחד,  וכולם 
"קהל גדול ישובו הנה", )ירמיהו לא, ז( לארצנו הקדושה. "ארץ אשר 
ועד  בה מרשית השנה  ה' אלקיך  עיני  אותה תמיד  דורש  ה' אלקיך 
אחרית שנה". )עקב יא, יב( - שלכן, גם לפני הגאולה יושבים בה בני 
ישראל לבטח, ללא פחד מזה ש"אומות העולם מתרעשים ומתבהלים", 
בגלל ש"מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה", כיון שהקדוש ברוך הוא 
"אומר להם )לישראל(, בני, אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי 
גאולתכם"  זמן  הגיע  תיראו,  אל  הענין(  )וכופל   .  . בשבילכם  אלא 
)ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תצט(, "מלך המשיח . . עומד על גג בית 
המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"- 
המקדש,  לבית  הקודש,  עיר  לירושלים   - גופא  הקדושה  ובארצנו 

ולקדש הקדשים.
)ש"פ יתרו תנש"א(

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

ישלח עזרך מקודש

לתביעות  מגיעים  היו  לא  שאז  הרי   - השטחים  את  מיישבים  היו  ואילו 
מופרזות אלו מכיוון הערבים. אך תמורת זאת - בצורה עקבית - לא איפשרו 
ליהודים להתיישב שם. ולכן, אף שהיום זה קשה הרבה יותר מלפני שנה 

. . מכל-מקום, זה עדיין קל יותר מאשר אם יעשו זאת מחר ומחרתיים...
)ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת בראשית תשל"ט - בלתי מוגה(

יום רביעי שבוע שעבר, העיר הדרומית באר 
כולם  ברחובות.  שורר  לוהט  אוויר  שבע. 
מחפשים להזדרז לסיים את עיסוקיהם בחוץ 
ולהגיע במהרה אל הבית, החנות או המשרד 
השליח  התלמיד  גם  ונעים.  ממוזג  למקום   -
דניאל  הבחור  שבע,  בבאר  חב"ד  בישיבת 
עמר, הזדרז לסיים את מסעו ולהגיע מתחנת 

הרכבת לכיוון ישיבת חב"ד בעיר.

סוף סוף הוא הגיע לאולם הישיבה, פרק מעל 
כתפו את התיק, שתה כוס מים קרים והתיישב 
לנוח קמעא. אך המנוחה מהחום המעיק לא 
זמן רב. היה עליו לצאת תוך  יכלה להימשך 

זמן קצר לסידורים דחופים ברחבי העיר. 

מספר דקות והוא כבר היה שוב על הרגליים, 
הלוהט.  הרחוב  אל  שוב  לצאת  ומזומן  מוכן 
בטבעיות הוא שלח את ידו אל הכיס, לבדוק 
שכרטיס הרב-קו נמצא עליו והוא יכול לצאת 

לדרך בתחבורה ציבורית. 

אבל הכרטיס לא היה שם. גם לא בכיס השני, 
גם לא בתיק וגם לא בחליפה. בדיקה יסודית 
את  ספק  לכל  מעל  העלתה  בחפציו  שערך 

הממצא הברור: הכרטיס נעלם.

כל ילד יודע שבימינו אין אפשרות לעלות על 
אוטובוס בלי רב-קו. אין לו איך לנסוע. יהיה 
עליו ללכת ברגל דרך ארוכה בחום הנורא עד 
להנפיק  יוכל  בה  הקרובה  הרב-קו  לעמדת 
הכסף  לו  יושב  אם  יודע  ומי  חדש,  כרטיס 

הצבור בכרטיס הקודם.

באולם הלימודים בישיבה תלויה תמונה גדולה 
של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח. 

דניאל הרים את עיניו אל התמונה. הוא הרגיש 
אליו  מסתכל  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי 
את  ומרגיש  ובאהבה,  בחום  לתמונה,  מבעד 

מצוקתו. 

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אל  פנה  בליבו 
לי למצוא את האבידה!'.  עזור  'אנא  בבקשה: 
הקודש המבטאת  הכרזת  את  אמר  הוא  בפיו 
עלינו  המשיח  מלך  של  עולו  קבלת  את 
"יחי  ההכרזה   – המלאה  להתגלותו  והציפיה 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לחיפושים  רגליו  אותו  הוליכו  כשסיים,  מיד 
אך  פינה,  בכל  חיפש  הוא  הישיבה,  ברחבי 
כנראה  נעלם,  המיוחל  הכרטיס  הועיל,  ללא 

ברחובות באר שבע ההומים.

שוב  הביט  הלימודים.  אולם  אל  חזר  דניאל 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  בתמונתו 
וביקש שוב שיזכה למצוא את הכרטיס האבוד.

מיד לאחר מכן, פנה לצאת ממתחם הישיבה, 
חדש,  כרטיס  להנפיק  לסידוריו,  להתקדם 

האבידה  את  בדרך  למצוא  לזכות  אולי  ואולי 
שממנה הוא טרוד. בדיוק אז נכנס יהודי מוכר 

שגר בעיר ומגיע לעיתים להתפלל בישיבה.

"היי, דניאל. טוב שאני פוגש אותך", הוא פנה 
אליו מיד. 

"אולי בדיוק נאבד לך רב-קו? מצאתי כרטיס 
כדי  ותוך  העירוני",  במדרחוב  עם השם שלך 
האבוד  הכרטיס  את  היהודי  הוציא  דיבור, 

והושיטו לדניאל ההמום...

כך, ברגע אחד, הגיע הכרטיס חזרה עד אליו...

כשיהודי פונה בבקשת עזרה אל הרבי שליט"א 
מלך המשיח, הרי שהרבי שליט"א מלך המשיח 
מרגיש באמת את מצוקתו של הפונה, ומתוך 
אהבת ישראל כנה ואמיתית לכל יהודי מסייע 
כשמדובר  אפילו  וישועה.  עזרה  לו  ומביא 
ערך  בעלי  שאינם  קטנים  בדברים  לכאורה 

ומשמעות לכל החיים...

כשהלך  בנערותו  המלך  שאול  כמו  ממש 
והגיע אל  לחפש את האתונות שאבדו לאביו 
נבואתו  בכח  לו  יעזור  למען  הנביא  שמואל 

ותורתו למצוא את האבידה. 

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  כי  לדעת  עלינו 
כנביא ומנהיג הדור, הינו כתובת לכל ענין בחיי 

היהודי, קטן וגדול, גשמי ורוחני.    

דניאל עמר

דניאל נעמד באולם 
הלימודים והרים את 

עיניו אל התמונה. 
הוא הרגיש שהרבי 

שליט"א מלך המשיח 
מסתכל אליו מבעד 

לתמונה, בחום 
ובאהבה, ומרגיש את 

מצוקתו



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

קורה לעיתים כי אדם חי במציאות מסוימת, אך הוא אינו 
אומר  אותם  הדברים  של  המשמעות  היא  זו  בה.  מבחין 
צריך  "כעת  פעמים:  מספר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
הגאולה  את  וירגישו  יראו  ואז  העיניים,  את  לפקוח  רק 
הגאולה  מציאות  ממש".  בפועל  והשלמה  האמיתית 
אנשים העסוקים במרוץ החיים  אך  בעולם,  קיימת  כבר 
בכך.  להבחין  יכולים  תמיד  לא  שונות,  מטרות  ובהשגת 
במציאות  ומתבוננים  העיניים'  את  'פוקחים  כאשר 

שסביבנו, ניתן להבין ולהכיר בכך.

ממחשבה למעשה
מחזקת  בעולם,  השוררת  הגאולה  במציאות  ההכרה 
באופן ישיר כמובן את קיום התורה והמצוות, ואף גורמת 
להתחיל לשמור אותן. אחד מאלו שיכולים להעיד על כך 
הוא ר' יצחק ברקת מבני ברק. הוא נולד למשפחה בעלת 
בילדותו  בירושלים.  וגדל  בחסידות,  עמוקים  שורשים 
למד והתחנך בבית ספר המשתייך לחוג הדתי לאומי, אך 
במהלך השנים שלאחר מכן זנח את דרך התורה והמצוות. 

כך חי במשך תקופה לא קצרה, עד לפני קרוב לעשור.

יהודי  לכל  להאיר  האופן  את  מוצא  ישראל  בני  "ראש 
בנקודה  אישי.  מניסיון  אומר,  הוא  הדרך",  את  ויהודי 
מסוימת בחייו הוא פשוט החל לחשוב על הרבי שליט"א 
ועל תפקידו כמלך המשיח, והגיע לתובנות שהניעו אותו 
לשינוי אורח חייו. כיום הוא עוסק בפיתוח אפליקציות, 

ומקדם כמה רעיונות בתחום זה לזירוז הגאולה.

זה המשיח
'אני מאמין בביאת המשיח',  "כאשר שומעים את הניגון 
שהלחן שלו חובר ברכבת מגטו ורשה למחנה ההשמדה 
טרבלינקה, זה מעורר מאוד את הרגש, וגם את המחשבה. 
אמרתי לעצמי 'אם אני הייתי שם בוודאי שגם הייתי כזה, 

מאמין בביאת המשיח ומבקש אותה בכל ליבי'. אבל אז 
אט אט עלתה בי ההבנה שאכן הקדוש ברוך הוא קיבל 
יהודים  מיליון  שישה  אותם  של  והזעקות  התפילות  את 
שעלו על המוקד. הם ביקשו משיח, וזמן לא רב לאחר מכן 
הגיע הרבי שליט"א מלך המשיח ואמר 'באתי' )במילה זו 
על עצמו  קיבל  הוא  נפתח מאמר החסידות שבאמירתו 

את ההנהגה(", אומר ברקת.

יהודי רואה בעיני  הוא מתאר כיצד דמות המשיח אותו 

רוחו, קורמת לפתע עור וגידים ותואמת בדיוק לאישיותו 
מצפים  אנחנו  "מה  המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  של 
שיעשה המשיח? שיהיו לו 5,000 שגרירים בכל הגלובוס, 
שהוא ידאג לכל יהודי, שיזמין אותך לליל הסדר, שידאג 
לך להנחת תפילין בקצה העולם, שהוא יניע את העולם 
לתקופה שיש בה רק טוב, ופתאום אתה קולט שזה בדיוק 
מה שעושה הרבי שליט"א מלך המשיח. אז נכון, אמנם 
השלוחים עדיין לא מסתובבים עם דרכון דיפלומטי של 
'מלכות בית דוד', אבל אנחנו בהחלט צועדים לעבר חזון 

אחרית הימים".

קודם גאולה ואז תשובה
ב'דבר  שבועי  שיעור  להעביר  החל  הוא  כשנתיים  לפני 
השיעור  שבוע  מידי  כאשר  אחיעזר,  ביישוב  מלכות' 
את  לומדים  "כאשר   .YouTubeב גם  ומתפרסם  מצולם 
השיחות והמאמרים של הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך 
נקודת מבט שמלך המשיח מדבר כאן, הדברים מקבלים 
הוא  יותר",  עמוק  פועלים  וגם  יותר,  עמוקה  משמעות 

אומר, ומשתף בחלק מהתובנות:

המפורסם  הציטוט  מופיע  בהן  מקומות  שיש  "הבחנתי 
כתוב  קודם  כאשר  לגאולה'  לאלתר  לתשובה  'לאלתר 
'לגאולה' ורק לאחר מכן 'לתשובה', כלומר לא רק חזרה 
מחזירה  בגאולה  הכרה  אלא  לגאולה,  מביאה  בתשובה 
האמצעי  אדמו"ר  דברי  עם  גם  מסתדר  זה  בתשובה. 
אותם  יחזיר  משיח  של  שופרו  שרק  יהודים  ישנם  כי 
בתשובה. כל רב יגיד לך שתפילין זו מצווה חשובה, אבל 
מי יעמיד צבא שלם של אנשים בכל פינה בעולם שירדפו 
אחריך עם תפילין? מתוך ההבנה הזו אתה כבר לא יכול 
שלא להניח תפילין. ברגע שמבינים שמשיח כבר כאן, זה 

עסק שונה לגמרי".  

מוח שליט על הלב
אזכירו  רצון  ובעת  אלול,  מי"ט  מכתבו  קבלת  את  מאשרים 
על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
הזקן  שרבנו  וכפי  וכו',  הלב  על  שליט  ומוח  הנפש  למנוחת 
כותב, שמוח שליט על הלב זהו בטבעו ותולדתו, ובפרט כפי 
כי  לדאוג,  מה  לו  אין  שלגמרי  נפגשנו,  כאשר  לו,  שאמרתי 
את העולם מנהיג הקב"ה, שהוא עצם הטוב, והוא משגיח על 
הזמן  על  חבל  ולכן  לפניו,  לטוב  פרטית  בהשגחה  אחד  כל 
ומוחלטת,  ברורה  אמת  זו  כי  הוא,  כן  האם  בזה,  להתווכח 
וגם מבואר בתורתנו תורת חיים בכלל, וביתר הדגשה בתורת 
ותלמידי  ותלמידיהם  הזקן  רבנו  הבעש"ט  של  החסידות 

תלמידיהם.

)אגרות קודש חלק טו עמ' תלב - תרגום(

תיקון למי שלא הניח תפילין רבינו תם
בו כותב אודות ענין תפילין דר"ת )=דרבינו תם(.

ותפלין  מוחין,  הם  בכלל  תפילין  רבים,  במקומות  כמבואר 
ממקומות  וכמובן  דאבא,  מוחין  הקבלה,  באותיות  דר"ת 
מובן  מזה  התורה.  לפנימיות  שייכים  דאבא  מוחין  אחרים, 

שהתיקון בהנ"ל צריך להיות בשתיים.

העוסק  כל  כתוב  זה  שעל  תפלין  בהלכות  שיעור  לקבוע  א( 
בתורת וכו'.

ב( לקבוע שיעור נוסף בלימוד תורת החסידות. והשי"ת יעזור 
ששני הענינים יהיו בהצלחה...

)אגרות קודש חלק טו עמ' תלה - תרגום(

תובנות שהובילו למסקנה: המשיח כבר כאן

הרב יצחק ברקת נואם ב'עצרת גאולה ומשיח'

אט אט עלתה בי ההבנה 
שאכן הקדוש ברוך הוא 

קיבל את התפילות והזעקות 
של אותם שישה מיליון 

יהודים שעלו על המוקד. הם 
ביקשו משיח, ולאחר מכן 
הגיע הרבי שליט"א מלך 

המשיח ואמר 'באתי'...


