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סיום מערכת הבחירות החמישית ברציפות בתוך שלשת 
השנים האחרונות, הותיר אזרחים רבים בתקווה שהפעם 
תיפול ההכרעה, ולא נצטרך שוב לחזור למראות הבחירות 
אליהם התרגלנו. בין תופעות הלוואי שמביאה כל מערכת 
'הבטחת הבחירות', מועמדים שונים  שכזו, היא תופעת 

הבטחות  לציבור  המבטיחים 
כולל  נושאים,  בשלל  שונות 
סיכוי  שאין  שכאלו,  הבטחות 
שיתממשו על ידי המועמד, אלא 
שבעת בחירות, ועל מנת לשכנע 
לחלל  הוא  מפריח  מצביע,  עוד 
הבטחה כזו או אחרת, כשלאחר 
מקיומה.  הוא  מתנער  מכן, 
הפך  בחירות',  'הבטחת  המושג 
מכבר לשם נרדף להבטחה שלא 

בטוח שתתממש.
הלא  התופעות  שלל  לצד 
כל  בכנפיה  שמביאה  חיוביות 
תופעת  כמו  בחירות,  מערכת 
שאינו  הרעיל  והשיח  הקיטוב 
בין  ישראל  לאהבת  תורם 

הצדדים, קיימת גם תופעה זו של הבטחות חסרות כיסוי, 
המופרחות על ידי המועמדים השונים. ואשר על כן, עם 
לקוות שלא  יש  הנוכחית,  סיומה של מערכת הבחירות 

נחזור לראות בתופעות בלתי-רצויות אלו.

הבטחה ברורה
בתורה  קוראים  אנו  השבוע,  דווקא  פרטית,  בהשגחה 
הראשון,  היהודי  שקיבל  מאוד,  משמעותית  הבטחה  על 

הבטחה שעד היום טרם מומשה במלואה.
בין הקדוש  מדובר באירוע היסטורי של ברית שנכרתה 
ברוך הוא לאברהם אבינו, בה הבטיח לו הבורא את הארץ 
הקדושה: "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ 
הזאת"; "ביום ההוא כרת ה' 
לאמור,  ברית  אברם  את 
הארץ  את  נתתי  לזרעך 
עד  מצרים  מנהר  הזאת, 

הנהר הגדל נהר פרת".
כידוע, התורה היא ספר הוראות לכל יהודי, בכל זמן ובכל 
ממערכת  חלק  הינם  בה,  המופיעים  הענינים  כל  מקום. 
נשאלת  כן,  ואם  היהודי.  של  לתפקידו  הנוגעת  הוראות 
הבטחה  אותה  את  לציין  התורה  צריכה  מדוע  השאלה, 
שניתנה לאברהם, אז לפני אלפי 
כיום  נמצאים  כשאנו  שנה, 
ונתינתה  הארץ  כיבוש  אחרי 
צריכים  היינו  ישראל?  לעם 
שמיימית  הבטחה  על  לדעת 
לארץ,  נכנסנו  בו  לשלב  עד  זו, 
ולאחר מכן, הרי אין היא מהווה 

הוראה ליהודי.
נמצאת  שהתשובה  אלא 
בגבולות הארץ המובטחת, כפי 
שכתובה בפרשה: "מנהר מצרים 
עד  פרת".  נהר  הגדל  הנהר  עד 
לא  הארץ,  כיבושי  בכל  היום, 
בגבולות  ישראל  עם  התיישב 
הארץ במלואה, ועדיין ממתינים 

אנו לממש את אותה הבטחה.
מצד הקדוש ברוך הוא, הרי שמרגע שהבטיח את הארץ, 
הרי שהיא ניתנה לנו, וכפי שהתורה בעצמה מציינת זאת 
במילה "נתתי", לשון עבר, המעיד על כך שמצידו יתברך, 
לגאולה  אנו  ממתינים  שכעת  אלא  זאת,  קיבלנו  כבר 
ימסרו אומות העולם חבל  אז,  או  והשלימה,  האמיתית 

ארץ זה, מרצונם הטוב, לידי עם ישראל, בקרוב ממש.

במוצאי שבת, ברחוב
הידיעה שאנו זוכים לקיומה של ההבטחה, בקרוב מאוד 
בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, צריכה לסייע 
זו,  שבת  במוצאי  הלבנה,  קידוש  למעמדי  להתכונן  לנו 
וזמרה.  שירה  וברוב  שבת  בגדי  עם  הערים,  ברחובות 
מעמדים עליהם אומר הוא שהינם מזרזים את הגאולה 
האמיתית והשלימה, כנאמר "וביקשו את ה' אלקיהם ואת 

דוד מלכם, אמן".

העם בחר תפילין
התורות  ואת  הבחירות,  יום  את 
ניצלו  הערים,  ברחובות  בקלפיות 
תפילין,  דוכני  לפתיחת  חב"ד  חסידי 
בהם זיכו את הרבים בקיום המצווה. 
היענות  נרשמה  הארץ  רחבי  בכל 
קיום  כי  ציינו  רבים  במיוחד.  גבוהה 
בגלוי  המאחד  הדבר  הינו  המצווה, 
את פעילי המפלגות השונות, שכולם 
הפשילו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  יחדיו, 
לביאת  בשמחה,  יד  ונתנו  שרוולם 

משיח.

נערכים לכינוס הארצי
ביום שני כ"ף מרחשוון )14.11.22( יום 
יתקיים  הרש"ב,  הרבי  של  ההולדת 
השבים  פני  לקבלת  הארצי  האירוע 
רוקח,  באולמי   ,770 משיח  מבית 
האירוע  אביב.  תל   )9 )שער  אקספו 
צפוי להזניק לדרך את פעילות שנת 
הקהל הארצית. תוכנית מולטימדיה, 
סקירת  מ-770,  חיה  שלום  פרישת 
ועוד.  הארץ  שלימות  בעניני  המצב 

פרטים נוספים בטל': 077-9122-770.

לקראת כינוס השלוחים
השלוחים  כינוס  וועד  שנה,  כמידי 
העולמי, נערך לפתיחת הכינוס בעוד 
כשבועיים ב-770, בהשתתפות אלפים. 
לרגל 'שנת הקהל' צפויה לגדול כמות 

המשתתפים באירוע.

 ההבטחה שלא 
חוזרת ריקם

מול הבטחות חסרות כיסוי, עומדת ההבטחה האלוקית שנאמרה לאברהם אבינו, "לזרעך נתתי את הארץ הזו" 
קבלת כל הארץ המובטחת. הפעם זה יימסר על ידי האומות, מרצונם הטוב, לידי עם ישראל, בקרוב ממש
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קידוש לבנה - לזירוז הגאולה
כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

במוצאי השבת יתקיימו מעמדי קידוש לבנה



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
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החודשים האחרונים
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חייגו כעת:
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לך-לך  בפרשת  אבינו  אברהם  בנה  מזבחות  שלושה 
כשלכל אחד מהם הייתה מטרה בפני עצמה: 

הבטחת  לאחר  אברהם  בנה  הראשון  המזבח  את 
ארץ  ועל  בן,  לו  יוולד  שבקרוב  הוא  ברוך  הקדוש 
ישראל שתינתן לבניו. את המזבח השני בנה בסמוך 
בעוון  ישראל  בני  נכשלו  יותר,  מאוחר  )שם,  לעי 
עכן( ושם התפלל על בניו שלא יכשלו. ואת המזבח 
שסיים  לאחר  לה'  להודות  בחברון  בנה  השלישי 

'לקנות' את ארץ ישראל וללכת לאורכה ולרוחבה.
אך כאשר מעיינים בפירוש רש"י, ניתן לראות שרק 
על שני המזבחות הראשונים הוא בוחר לכתוב ולבאר 
אינו  הוא  בנוגע למזבח השלישי  ואילו  את סיבתם, 
כותב כלום, ויש להבין מהי הסיבה לכך. גם אם רש"י 
אינו סובר ש"קניין הארץ" הוא הטעם לבניית המזבח 
מביא  הוא  אין  מדוע  מובן  לא  זאת  בכל  השלישי, 

הסבר אחר לבניית המזבח?

למה מזבח
בכדי להבין זאת יש להקדים ולהסביר מהו עניינו של 

המזבח ומדוע בנה אותם אברהם אבינו:
בנוגע למזבח אומרים חז"ל שיש בו שלושה עניינים: 
גזירות  ביטול  לעולם,  ורוחני  גשמי  שפע  השפעת 
ישראל  את  "מחבב  הוא  השלישי  והדבר  קשות, 
לאביהם שבשמים". וכנגד שלושת עניינים אלו בנה 

אברהם שלושה מזבחות:
על בשורת ארץ ישראל ולידת יצחק בנה אברהם את 
השפעת  על  הודאה  הוא  שענינו   - הראשון  המזבח 
יחטא  לא  ישראל  שעם  התפילה  על  בעולם;  השפע 
- שענינו הוא ביטול  בנה אברהם את המזבח השני 

שענינו   - השלישי  המזבח  על  ואילו  קשות;  גזירות 
הוא "לחבב את ישראל" לפני ה' לא פירש רש"י טעם 
הייתה  לא  המזבח  של  תכליתו  שכל  מכיוון  וסיבה, 
עבור טעם צדדי או תועלת שתצא לאחר מכן, אלא 
הוא  שלשמה  המטרה  היא  היא  המזבח  בניית  עצם 

נבנה, אך ורק לכבודו של הקדוש ברוך הוא.

להמשיך, לנקות ולהתמסר
אלו שלושת העניינים המרכיבים את עבודת ה' של כל 

יהודי: ישנם מצוות שאותם מקיימים בכדי להמשיך 
שפע מאת ה'. מלבד זאת יש את עבודת התשובה שבה 
יהודי יכול למרק ולנקות את כל חטאיו. ומעליהם יש 
את קיום המצוות שלמעלה מכל סיבה או טעם - כמו 
המסירות נפש לקיום רצון ה' הטבועה בנפשו של כל 

יהודי, על דרך המזבח השלישי.
המזבח השלישי - המייצג את שלימות קיום המצוות 
גם  מקביל  ודעת,  מטעם  שלמעלה  נפש  במסירות 
לבית המקדש השלישי כפי שיהיה בגאולה השלמה 
בה'  ישראל  עם  של  הדביקות  שלימות  תהיה  שאז 

יתברך.

שלימות עתידית
בנה  השלישי  המזבח  שאת  בכך  רמוז  זה  ועניין 
אברהם אבינו דווקא בחברון, המקום בו המליכו את 
דוד למלך על עם ישראל, שכידוע, מלכותו של דוד 
היא מלכות נצחית וקיימת לעולם, עד למלכותו של 

מלך המשיח.
וזוהי ההוראה מכל זה בנוגע אלינו: מכיוון שדווקא 
המזבח השלישי מייצג את שלימות העבודה שתושג 
בגאולה על ידי משיח צדקנו, מובן שכל עניני העבודה 
צריכים להיות קשורים התוכן העניין של מלכות בית 

דוד - המלך המשיח.
זאת אומרת שכל ענייני תורה ומצוות צריכים להיות 
חדורים בידיעה שהשלימות שלהם תהיה רק בקרוב 
ממש - בגאולה האמיתית והשלימה. וידיעה זו עצמה 
מעוררת את הגעגועים לגאולה, שעל ידי כך ממהרים 

את ביאתה עוד יותר - מיד ממש.
)על פי לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 36(

למה אברהם אבינו בנה 3 מזבחות?

עולם של אלוקות 

העולם  בכל  מתפשט  שזה  באופן  עד 
כולו, "מלאה הארץ דיעה את ה' כמים 
לים מכסים", וגם באומות העולם - "לא 
יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 
בלבד", "והיתה לה' המלוכה", ועל-דרך-
זה בכל חלקי העולם - דומם צומח חי 
- מתגלה כח הפועל בנפעל, עד ש"אבן 
מקיר תזעק", ועל-דרך-זה תאנה )צומח(, 
כמה-וכמה  ועל-אחת  חי,  ועל-דרך-זה 
מדבר - "וידע כל פעול כי אתה פעלתו 
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל 
אשר נשמה באפו", שכל העולם נעשה 

דירה לו יתברך בתחתונים.
)דבר מלכות ש"פ לך-לך ה'תשנ"ב - מוגה(

לך לך מארצך )לך לך יב, א( 
כולם  בתורה  שנכפלו  אותיות  ה'  אומר  אליעזר  רבי 
בסוד הגאולה, כ"ך בו נגאל אברהם אבינו מאור כשדים, 
שנאמר לך לך מארצך. מ"ם בו נגאל יצחק אבינו מיד 
פלשתים, שנאמר לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד, נו"ן 
בו נגאל יעקב אבינו, שנאמר הצילני נא, פ"ף בו נגאלו 
אבותינו ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי, צ"ץ בו עתיד 
הקב"ה לגאול את ישראל ולומר להם צמח צמחתי לכם, 
שנאמר )זכריה ו'( הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח 

ובנה את היכל ה'...

)פרקי דרבי אליעזר(

ואברכה מברכך )לך לך יב, ג( 
שמברך  שבט,  בניך  מבני  להעמיד  אני  עתיד  לו:  אמר 

ישראל זהו שבט לוי. אמר לפניו: ריבונו של עולם ומי 
לישראל  ליה: משהן מברכין  מברך לאותו שבט? אמר 
על  שמי  את  ושמו  שנאמר:  שבט,  לאותו  מברך  אני 
הקדוש  להם  אמר  )במדבר(.  אברכם  ואני  ישראל  בני 
ברוך הוא לישראל: בעולם הזה שבט לוי מברך אתכם, 
ולעתיד לבוא אני בכבודי אברך אתכם שנאמר: יברכך 

ה' נווה צדק הר הקדש )ירמיה לא(:

)מדרש תנחומא(

ויהי רעב בארץ )לך לך יב, י( 
 .  . בימי אדם הראשון  עשרה רעבון באו לעולם אחד 
ואחד לעתיד לבא )עמוס ח, יא(: "]והשלחתי רעב בארץ[ 
לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי 

ה'" כדלעיל מן האדמה אשר אררה כו'.

)מדרש רבה(

זמני
השבת

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

17:31   16:30   16:16  16:26  16:12 	 		הדלקת	נרות	

18:30   17:27   17:24  17:26   17:24 		יציאת	השבת		

הפטרה:	למה	תאמר	יעקב	-	בקדוש	ישראל	תתהלל	)ישעיהו	מ,	כז	-	מא,	טז(

אומרים חז"ל שיש במזבח 
שלושה עניינים: השפעת שפע 

גשמי ורוחני לעולם, ביטול 
גזירות קשות, והדבר השלישי 

הוא "מחבב את ישראל 
לאביהם שבשמים"



  י'-ט"ז חשווןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

ארץ ישראל שייכת לכל יהודיפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות	פסולי	המוקדשין.	פרק	ה-ז.
פרק	ח-י.

פרק	יא-יג.
פרק	יד-טז.
פרק	יז-יט.

הלכות	עבודת	יום	הכפורים..	פרק	א-ג.
פרק	ד-ה.	הלכות	מעילה..	בפרקים	אלו.	פרק	א.

הלכות	שלוחין	ושותפין.	ו.
פרק	ז.

פרק	ח.

פרק	ט.
פרק	י.

הל׳	עבדים.	פרק	א.
פרק	ב.
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משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח אודות חובת וחשיבות 
הבאה  ה'תשפ"ג,   - הנוכחית  השנה  זו  הקהל",  ב"שנת  השמחה 

לאחר שנת שמיטה. 

הקהל מתוך שמחה
ענין ה"הקהל" קשור עם שמחה - ומצד כמה ענינים: 

לכל לראש, לפי שבזמן ההקהל היו כל ישראל )"אנשים והנשים 
והטף"( מתאספים יחד, ומטבע הדברים נפגשו יהודים שזמן רב 
לא התראו ]או אפילו זמן קצר, אבל מכל מקום, ביחס להאהבה 
רב",  כ"זמן  נחשב  זה  הרי  מישראל  )ויותר(  שנים  בין  השוררת 
פעל   - בצוותא[  להיות  הם  אמורים  זה  זמן  בפרק  שגם  משום 

איפוא עצם ה"הקהל" ענין של שמחה.
ושמחה יתירה מצד ה"זמן" - שה"הקהל" נערך בזמן חג הסוכות, 
"זמן שמחתנו", ובפרט מצד ה"מקום" - שהיו נוכחים אז בבית 
בנין בית המקדש";  זה  "וביום שמחת לבו  המקדש, עליו נאמר 
ביפיו  "מלך   - המלך  מפי(  התורה  קריאת  )שמיעת  מצד  ובפרט 
תחזינה עיניך", ומצבו הוא בבחינת "עוז וחדוה במקומו", ומה גם 
שעצם ענין קריאת התורה קשור עם שמחה - "פקודי ה' ישרים 

משמחי לב".
שבית  בזמן  ה"הקהל"  במעמד  השמחה  גודל  מובן  זה  ומכל 

המקדש היה קיים.
ומזה מובן שכן צריך להיות - מצד רוחניות הענינים - גם בזמן 
הזה, ובפרט שעומדים כעת לאחרי הזמן שבו היה נערך בפועל 
ה"הקהל" בבית-המקדש )ב"זמן שמחתנו"(, והרי "הימים האלה 

נזכרים ונעשים".
)משיחת ש"פ נח תשמ"א )בלתי מוגה((

שמחה על כל השנה
ענין השמחה מודגש ביותר במצות "הקהל":

"זמן   - שענינו  הסוכות,  בחג  היה  בפועל  "הקהל"  מצות  קיום 
שמחתנו". דהנה, כל השלשת רגלים הם "מועדים לשמחה", אבל 
אף-על פי-כן נקרא חג הפסח בשם "זמן חרותנו" וחג השבועות 
נקרא בשם "זמן מתן תורתנו", ואילו חג הסוכות נקרא בשם "זמן 

שמחתנו" - ביחס ל"מועדים לשמחה" גופא.
והשמחה ד"זמן שמחתנו" שבמצות הקהל - נמשכת על כל השנה 

כולה, שהעבודה דכל השנה כולה תהיה מתוך שמחה.
ישנם  השמחה  שבענין  תרנ"ז  תשמח  שמח  בהמשך  וכמבואר 
כמה וכמה דרגות, ובכללות: שמחה שבמדידה והגבלה, ושמחה 

שלמעלה ממדידה והגבלה.
וענין זה מובן בפשטות לכל אחד ואחד מישראל, אפילו ל"חוטב 
יודע  מישראל  ואחד  אחד  כל  שהרי   - מימיך",  ושואב  עציך 
וישנם  והגבלה,  שבמדידה  בשמחה  שמח  שהוא  זמנים  שישנם 
זמנים ששמחתו היא למעלה ממדידה והגבלה, ולדוגמא: השמחה 
בעת נישואי בנו יחידו, ששמחה זו היא למעלה ממדידה והגבלה 

)כמבואר בהמשך הנ"ל(.
וכאשר העבודה היא בשמחה, הרי היא נעשית באופן שלמעלה 

ממדידה והגבלה.
)משיחת ש"פ תצא תשמ"ח(

   מדברי הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכות   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

כח האמונה של אם יהודיה

שנתן	 ירושה	 זוהי	 אלא	 עצמו,	 ובזכות	 בכח	 לו	 שייכת	 לא	 ישראל	 וארץ	
הקב"ה	לאברהם	אבינו,	וכפי	שנאמר	"לזרעך	נתתי	את	הארץ	הזאת"	-	הן	
'שעל'	 שכל	 מובן,	 	. 	. וקדמוני"	 קניזי	 "קיני	 ארץ	 והן	 אומות,	 שבעה	 ארץ	

בארץ	ישראל	שייך	לכל	יהודי	בכל	מקום	שהוא!
)ע"פ	שיחת	ערב-שבת-קודש	פרשת-במדבר	ג'	סיון	תשל"ז	-	בלתי	מוגה(

המחזות בחודשים האחרונים, מעת אשר 
הוכרז על גיוס כללי חובה, ברחבי רוסיה, 
שחלה  אלפים  מאות  קשים.  להיות  הפכו 
עצמם  את  מוצאים  גיוס,  חובת  עליהם 
רגע  משפחתם,  מבני  בדמעות  נפרדים 
רבים  צעירים  החזית.  אל  שילוחם  לפני 
להיפטר  כדי  שונות  דרכים  המחפשים 
ומי  בגופו  מום  ידי  על  מי  זו,  מחובה 

באמצעות בריחה מגבולות המדינה.
כך מצא את עצמו, בוקר אחד, הרב שלום 
האתר  את  המנהל  חב"ד  מכפר  לוגוב 
moshiach.ru המספק מידע בעניני יהדות 
וגאולה ברוסית, לאלפי גולשים מידי יום, 
כשהוא משיב לפנייתה של אמא באמצעות 

תיבת הפניות הווירטואלית שבאתר.
מתברר שהיא פונה מידי פעם ומעבירה את 
תרומתה להמשך הפעילות, אלא שהפעם, 
השנה,  ראש  לפני  ספורים  ימים  בעמדה 
כמאה  של  תרומה  להעביר  היא  ביקשה 

דולר, סכום גבוה בהרבה מרגילותה.
"אני מבקשת שתתפללו על בני, הוא בגיל 
גיוס, ואני ממש חוששת באם הוא יישלח 
לוגוב,  לרב  בדמעות  היא  כתבה  לחזית", 
ואף  רגועה  אינה  שהיא  מציינת  כשהיא 

יושבת בביתה בוכה ללא הפוגות.
בהבנת התשובה  עזרתי  ביקשה את  "היא 
שהיא קיבלה מהרבי שליט"א מלך המשיח, 
הרב  מספר  קודש,  האגרות  באמצעות 
עמ'  כ"ב,  בכרך  לה  יצאה  לוגוב, התשובה 
רנ-רנא. בתחילת המכתב מצויין: "נוסף על 
הידיעה הטלפונית שקבלתי על דבר חזרתו 
השוליים  כשבהערות  מנסיעותיו"  לשלום 
מצויין שמדובר על נסיעה לרוסיה, בהמשך 
מציין שם הרבי שליט"א מלך המשיח, כי 
בוודאי שהקדוש ברוך הוא יגן על היהודים 
מכתבו:  את  ומסיים  ברוסיה,  השוהים 
בכל  טובות  לבשורות  ובברכה  "בכבוד 
שהיו  שי'  וחתנו  תקותי שבתו   .  . האמור 

כאן - שלום להם".
אותה,  הרגעתי  ברורה,  כה  לנוכח תשובה 
לדאוג  מה  לה  אין  אשר  לה  והודעתי 

ובוודאי שהיא תראה שהכל יסתדר.
השנה,  ראש  חל  הקרובים  ובימים  מאחר 
הפניתי אותה לבית הכנסת הקרוב למקום 
מגוריה, על מנת שהיא תזכה לשמוע קול 

שופר ביום החג.
ימים ספורים לאחר החג, היא יצרה עימי 
שוב  להעביר  מבקשת  כשהיא  קשר,  שוב 
תרומה. הפעם היא ציינה שב"ה היא אכן 

שמעה שופר בראש השנה בבית הכנסת.
'תראה, היא אמרה, באותו יום שביקשתי 

סטודנטים  אכן  כי  התפרסם  הברכה,  את 
סטודנט,  הוא  ובני  מהגיוס,  פטורים  יהיו 
שלא  הבנתי  שכעת  אלא  שנרגעתי.  כך 
באופן  מגיוס  פטורים  הסטודנטים  כל 
הרשות  של  בהחלטה  תלוי  והדבר  מיידי, 
המקומית. אינני רגועה, אני חוששת ולכן 
של  ברכתו  את  שוב  לבקש  מעוניינת  אני 
את  סיימה  המשיח',  מלך  שליט"א  הרבי 

בקשתה.
את  קיבלה  והפעם  כתבה  היא  שוב 
התשובה בכרך כ"ג בעמודים תח-תט, שם 
שלח  פרשת  של  ההוראות  "אחת  נאמר: 
היא, שכאשר השלוחים שמשה רבינו שלח 
לרגל את ארץ ישראל הביאו דיווח לא נכון 
- הנשים לא נבהלו ובחרו להמשיך הלאה 
את דרכן לארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ 
השנה  מראשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  אשר 

ועד אחרית שנה".
עליה  התשובה  שלאור  לה,  הסברתי 
קיום  בביטחון שהיא תראה את  להתחזק 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  ברכתו 

ובקרוב ממש היא תבשר בשורות טובות.
בדיוק  שאכן,  התברר  הקרובים  בימים 
באותה שעה בה היא פנתה לרבי שליט"א 
הברכה,  מכתב  את  וקיבלה  המשיח  מלך 
רוסיה,  של  השלטון  מטעם  הבהרה  יצאה 
הסטודנטים  כל  את  גורף  באופן  הפוטרת 
במקצועות מסויימים מחובת הגיוס, כשגם 

בנה זוכה לקבל את הפטור המיוחל.  

•    לז"נ מרת ויקטוריה בת ר' אברהם ברוך, נפטרה כ"ו תשרי ה'תשפ"ג. הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם, תיכף ומיד ממש    •

הרב שלום לוגוב

"אני מבקשת 
שתתפללו על בני, הוא 

בגיל גיוס, ואני ממש 
חוששת באם הוא 

יישלח לחזית", כתבה 
בדמעות לרב לוגוב, 

כשהיא מציינת שהיא 
בוכה ללא הפוגות



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

בשכונת מידווד שבברוקלין, פועל מזה מספר שנים, 
ענת.  ורעייתו  שמש  רועי  הרב  של  הגאולה  מרכז 
החדש  הבית  בניית  את  משלימים  הם  אלו  בימים 
בלב השכונה, שיעניק תנופה בכל הפעילות. "נולדתי 
בירושלים, מספר הרב רועי, הבית ממנו אני מגיע לא 
היה דתי, גם קידוש מידי שבת לא היינו עושים. לאחר 
סיום הלימודים התגייסתי לשירות קרבי של שלוש 
שנים בגולני, ועם השחרור יצאתי לטייל בעולם, כך 
הכרתי את ענת, שבאה מרקע יותר דתי ממני. אחרי 

החתונה התחזקנו יחד בשמירת המצוות".
ונכנסו לבתי  יצאו לטיול בהודו,  אחרי החתונה הם 
חב"ד במהלך הטיול. ולאחר סיום הטיול הם המשיכו 
נוצרה עבורנו  זה  יורק לחיפוש עבודה. "בשלב  לניו 
בארה"ב.  ומגורים  לשהייה  ניירות  לסדר  הזדמנות 
התארחנו אצל דוד של אשתי בשכונת 'מיל בייסין' 
שם התחברנו עם בית חב"ד של הרב יהודה פרידמן. 
הוא  גם  אחר,  במקום  להתגורר  עברנו  בהמשך 
הלך  חב"ד  עם  שלנו  הקשר  חב"ד.  לבית  בסמיכות 

והתהדק, והשפיע עלינו יותר ויותר".

מאירוח לתפילה
בתקופה זו, נכנס רועי ללימוד תורה בישיבה שבבית 
המדרש של הרבי שליט"א מלך המשיח - 770. כשהוא 
משלב אחרי הצהריים עבודה במנהטן. במהלך שהותם 
בניו יורק הכירו עוד ועוד ישראלים, והתחילו לערוך 
בבית סעודות שבת אליהן הזמינו את החברים. "זה 
אורחים,   10 עם  בבית  יושבים  היינו  בקטן,  התחיל 
בהמשך זה התפתח ותפס תאוצה. אנחנו עברנו דירה 

והגדלנו את יכולת האירוח שלנו.
התחלנו  קבוע,  דבר  נעשו  השבת  שסעודות  אחרי 
בית  נמצא  ליד הבית שלנו  מניינים לתפילה.  לארגן 
כנסת של הקהילה הסורית, שכרנו מהם את קומת 

המרתף ופתחנו שם בית הכנסת".

ניסים מתגלגלים
כיום הם מציינים למעלה מעשור של פעילות שהולכת 
ליל סדר למאה איש,  עורכים  "בפסח אנחנו  וגדלה. 
בל"ג בעומר גם מגיע קהל גדול, אנחנו מקימים אוהל 
רחב ידיים כדי שיהיה מקום לכולם. אחד האירועים 
כ-300  זו מסיבת פורים, בהשתתפות  הגדולים שלנו 

איש שחוגגים בשמחה גדולה".

באופן קבוע הם מתייעצים עם הרבי שליט"א מלך 
מקבלים  שהם  התשובות  לפי  ונוהגים  המשיח, 
דרכנו  בתחילת  "עוד  קודש'.  ה'אגרות  באמצעות 
חשבה  אשתי  משיח,  דגל  הבית  על  לתלות  רציתי 
לבסוף  זאת.  לעשות  כדאי  לא  זמן  לאותו  שנכון 
שבראש  נכתב  שקיבלנו  ובמענה  לשאול,  החלטנו 
ובראשונה כאשר כובשים מקום יש להניף שם דגל. 
כמובן שעד היום מתנוסס על ביתנו דגל משיח. פעם 
אחת לקראת ראש השנה אשתי אמרה שיהיה ראוי 
לרכוש כיסאות חדשים עבור האורחים הרבים. אני, 
שראיתי את הוצאות החגים הגדולות, חשבתי שזה 
מלך  שליט"א  והרבי  כך. אשתי שאלה  כל  דחוף  לא 
המשיח ענה 'שבכל הענינים של תורה ומצוות ידם 
תהיה על העליונה'. הכיסאות עלו סכום לא מבוטל, 
ואני הייתי עדיין מוטרד מההוצאה הגדולה. רק יצאנו 
'רועי מה נשמע,  וידיד שלי מתקשר אליי:  מהחנות 
לי משהו  יש  זמן לא היית אצלי, תבוא,  כבר הרבה 
לתת לך'. נכנסתי אליו והוא הגיש לי תרומה, בדיוק 

בגובה הסכום אותו שילמנו על הכיסאות...".

בנין של השגחה פרטית
להגדיל  שצריך  הבינו  הם  פעילות  של  שנים  אחרי 
שלנו  מהמקום  הרחק  "לא  לפעילות.  המקום  את 
לבית  היו  בבניה.  משפחתי  דו  בית  ראיתי  הנוכחי 
שליט"א  הרבי  את  כך  על  שאלנו  מעלות,  כמה  זה 
לנצל את  יש  כי  קיבלנו מענה  ולבסוף  מלך המשיח 
ההזדמנות להתפתח ולקנות בית ולשם כך כדאי גם 
חתמנו  בסוף  העיכובים,  כל  הלוואה.למרות  לקחת 
על החוזה בשעה טובה. במרתף נבנה מקווה מהודר, 
בקומת הקרקע נפתח פעוטון, חלק אחר ישמש לבית 
כנסת, ובנוסף נפעיל מסגרת של 'כולל' - לימוד תורה 
ואת  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לזירוז  יום-יומי. 

ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח".  

הילדים - לפני הכל
בטח מיותר להעיר שאצל כל אדם ישנם 
ענינים חשובים הבאים ראשונה, וענינים 
כך חשובים הבאים במקום השני  כל  לא 
הוא  חשובים,  הכי  ומהדברים  והשלישי, 
אם  וגם  ובריאות,  שי'  מהילדים  הנחת 
או  השניה  מהעמדה  אחרים  ענינים 
אין  בסדר,  לא  ב'משהו'  הם  השלישית 
ביותר. החשובים  מהענינים  להתעלם 
ובנידון שלה הרי זה גם כך, שהשם יתברך 
חסדו  את   - הרע  עין  בלי   - לה  הראה 
הגדול, עם נחת יהודי מהילדים והנכדים, 
עם  תשווה  כאשר  ובפרט  בבריאות,  וגם 
יום  בכל  צריכים  הרי  קודם,  שהי'  המצב 
לתת שבח והודי' להשם יתברך על חסדיו 
הגדולים, ומה שחשוב עוד יותר, להתחזק 
שגם  יתברך,  בהשם  בבטחון  יותר  עוד 
יתברך  מהשם  הברכות  את  יראו  בעתיד 
והצלחתו במה שנחוץ, ולכן אין כל סיבה 
לקחת ללב בשל בעיית הדירה, שבטח זה 
יסתדר כפי שטוב באמת, שלא תמיד יכול 
על  מענה  בתור  ולכן  כיצד.  לשער  האדם 
שאלתה בנוגע לדירה, לדעתי יש לעשות 
דירה,  בחיפוש  למהר  ולא  הרגילה  בדרך 

אבל לא לקחת ללב, ובטח הרי זה מעשי 
רק אחרי פסח, ואם יזדמן דבר טוב לפני 
לנקות  יחסכו  אז  כי  כדאי,  אולי  פסח, 

לפסח את הדירה הישנה.
)תרגום מאגרות קודש חלק טז עמ' שמב(

לבדוק את הרצון בישיבה
כותב . . שיש לו הצטיינויות רבות, אבל 
וכו'. ללימוד  והסבלנות  הרצון  לו  חסר 
רק  זאת  להבטיח  אפשר  כאלו,  במקרים 
לומדים  שבה  בסביבה  נמצאים  כאשר 
בהתמדה ושקידה לימודי קדש במשך רוב 
שלכל  אפשר,  באם  מהנכון,  ולכן  היום, 
באחת  ללמוד  יסע  מסויים  לזמן  הפחות 
לימודי  לומדים  באירופא, שבה  הישיבות 
קדש בלבד )ובטח אפשר להשפיע עליו את 
זמן מסויים(,  כיון שמדובר רק על  הדבר, 
של  ההשפעה  את  לראות  כך  אחר  ורק 
סביבה כזו עליו, ולבוא לידי החלטה, האם 
באמת אין לו כל רצון וחשק כפי שכותב, 
יכולים  והישיבה  הטובה  שהסביבה  או 

לשנות זאת לטובה.
)תרגום מאגרות קודש חלק טז עמ' שמג(

מרכז של גאולה וניסים

הרב רועי שמש בפתח הבנין

רק יצאנו מהחנות וידיד שלי 
מתקשר אליי: 'רועי מה נשמע, 
כבר הרבה זמן לא היית אצלי, 

תבוא, יש לי משהו לתת לך'. 
נכנסתי אליו והוא הגיש לי 

תרומה, בדיוק בגובה הסכום 
אותו שילמנו על הכיסאות...


