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המקרה בשבוע שעבר, שהפנה את אור הזרקורים למגזר 
למקרה  ביחס  ציבורי  צדק  חשבון  עשיית  מחייב  הדרוזי, 
ג'נין,  בעיר  שהתרחשה  בתאונה  החל  הכל  ולהשפעתו. 
ישראלית,  זהות  תעודת  בעלי  דרוזים  מעורבים  היו  בה 
בעוד  בישראל,  לאשפוז  במסוק  פונה  מהפצועים  אחד 

השני נותר באשפוז בתוך העיר. 
חמושים שהופיעו במקום ניתקו 
את הפצוע ממכשיריו וחטפו את 

גופתו.
המחבלים החוטפים ניסו להציג 
בהם  דרישות,  רשימת  לישראל 
בתמורה  מחבלים  שיחרור 
שאז  אלא  הגופה,  לשיחרור 
שהם  החטוף  משפחת  הודיעה 
יסתכנו  שחיילים  מוכנים  לא 
צבאית.  שיחרור  בפעולת 
דרוזים  מספר  חטפו  במקביל, 
מהשטחים  ערבים  פועלים 
שבאם  מאויימים  אותם  וצילמו 
יוצאו  הם  הגופה  תשוחרר  לא 
להורג. תהלוכת ענק של עשרות 

ג'נין,  העיר  לכיוון  לצאת  התארגנה  רכב,  כלי  של  רבות 
המחבלים  מיהרו  זה  בשלב  במלחמה...  לפתוח  מנת  על 
על  בא  שהכל  היה  ונדמה  הגופה,  את  ולהחזיר  להכנע 
מקומו בשלום, תוך שכרגיל גורמים רשמיים נטלו אחריות 

לשיחרור ותלו זאת בהידברות מול הרשות הפלסטינית.

כבדהו וחשדהו
ראשית,  פחות.  לא  מורכבות  מסקנות  עם  מורכב  סיפור 
להגיב  אמורים  איך  חי  בשידור  ראה  הישראלי  הציבור 
אותם.  ומשתיקים  טרור  לאירועי  מגיבים  איך  למחבלים. 
מנומס  לא פעם מנסים מקבלי ההחלטות לחשוב בראש 
מנומסים,  אירופאים  שכנים  בין  המקובלת  הידברות  של 
בלי להבין את השפה אותה 
תגובת  שונאינו.  דוברים 
הראתה  הדרוזית  המחץ 
שכזה  למקרה  עונים  איך 

ומכניעים את האוייב. יחד עם זאת, יש לתת את הדעת, 
המסובבים  הנשק  כלי  לכמויות  קודם,  אחת  שעה  ויפה 
באופן גלוי במגזר. כלי נשק שמסכנים אותם בעצמם, אך 
שלא  מי  כל  כנגד  מופנים  להיות  עלולים  מכך  פחות  לא 
מוצא חן בעיניהם. הפעם הנשקים הופנו לכיוון ג'נין, אך מי 
יודע מה יקרה בעתיד. יש לבצע 
הנשק  לאיסוף  פעולה  בהקדם 
הרב מהמגזר הדרוזי, ולא פחות 

חשוב מכך מהמגזר הבדואי.
אומר  זה,  למגזר  בהתייחסו 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
"וכפי   :))1970( תש"ל  סיון  )ב' 
ישראל  בארץ  שיש  שרואים 
"דרוזים", שהם  שבט שנקראים 
 22 ובמשך  במלחמה,  מלומדים 
משמר  על  הם  עומדים  שנה 
גבולי ארץ ישראל להגן על בני 
ישראל, ורבים מהם נהרגו בגלל 
ענין  להיות  יכול  שלא  כך,  זה, 
הם  כן,  פי  על  ואף  יותר;  נעלה 
עלה  ולא  גויים,  בתור  רשומים 
בדעת אף אחד שיהיו יהודים, וגם הם לא חשבו על זה; 

הם לא רוצים להיות יהודים.
להם  לתת  צריך   - ישראל  ארץ  על  מגינים  שהם  כיון 
"מדליה", למנות אותם ל"שרים" )אלא שזה דבר גדול יותר 
אותם  מחשיבים  אבל  להם...(,  למסור  רוצים  שלא  מדי 

בתור גויים, ולכן לא סובלים מהם צרות".

לציית לנביא הדור
זמן  הינו  נמצאים,  אנו  בו  הגאולה,  חודש  כסלו,  חודש 
מסוגל ביותר לפעול ולהביא בפועל להתגלותו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, זאת בין היתר, על ידי קיום הוראותיו 
שהתגשמו  הציבור  לכלל  נבואותיו  להם.  מוחלט  וציות 
בצורה מדוייקת עד לפרטים הקטנים ביותר, מחייבות את 
כולנו לציית לו. כולנו ניטול חלק בהתוועדויות ה'הקהל' 
ובשבוע שלאחריו,  זה  שייערכו לרגל חג הגאולה בשבוע 

ומתוך שמחת הגאולה האמיתית והשלימה.

חג הגאולה י' כסלו

יום  את  מציינים  כסלו  ט'  זו,  בשבת 
הולדתו ויום הסתלקותו של האדמו"ר 
השני  הרבי  דובער,  רבי  האמצעי, 
יערכו  חב"ד  במוקדי  חב"ד.  בשושלת 
וילמדו  זה  יום  לרגל  התוועדויות 
י' כסלו מצויין יום  מתורתו. למחרת, 
חג הגאולה, בו הוא השתחרר מהכלא 
גם   .)1826( תקפ"ז  בשנת  ברוסיה 
התוועדויות  ייערכו  זה  מאורע  לרגל 

חסידיות בכל מוקדי חב"ד.

י"ד כסלו - יום החתונה

ביום י"ד כסלו, לפני 94 שנה, התקיימה 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  חתונת 
ביתו  מושקא,  חיה  מרת  הרבנית  עם 
מצויין  זה  יום  הקודם.  האדמו"ר  של 
באירועי שמחה והתוועדויות, פרטים 

בכל מוקדי חב"ד.

נערכים למבצע חנוכה 

במוקדי חב"ד נפתחו ההכנות לקראת 
במסגרתו  גאולה,  של  חנוכה  מבצע 
אור  את  והפעילים  השלוחים  יביאו 
כהוראת  יהודי,  לכל  ושמחתו  החג 
הרבי שליט"א מלך המשיח. במסגרת 
חנוכיה,  ערכות  הופקו  ההערכות 
עזר  ומוצרי  גדלים,  בשלל  חנוכיות 
הגאולה.  בשורת  להפצת  נוספים 

להזמנות ממש: 077-5123-770.

כשהדרוזים מנהלים 
"משא ומתן"

תקרית החטיפה בשבוע שעבר של צעיר מהמגזר הדרוזי, הראתה לכולם איך אפשר להכניע את המחבלים 
במהירות. רק דרך תקיפה מול האוייב מובילה לניצחון. עלינו לציית להוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח
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לחיים ולברכה
אירועי חודש כסלו, נפתחו בהתוועדות הקהל 

רבתית לרגל ראש חודש כסלו, בארגון 'ממש'



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 ובת זוגתו דבורה קיילא חנה, 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
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על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" נאמר 
במדרש שהסיבה לכך שיעקב יצא מבאר שבע היא כדי 
שכן  ישראל,  לארץ  ישראל  בני  כניסת  את  לעכב  לא 
אברהם אבינו כרת עם אבימלך ברית לשלום, ובשל כך 
לא יכלו בניו להיכנס ולהילחם בארץ כנען למשך שבע 

דורות עד לדורו של משה רבינו.
אחר כך גם יצחק אבינו נשבע וכרת ברית לאבימלך, 
ועל ידי כך עיכב זאת בדור נוסף, עד לדורו של יהושע, 
ייאלץ  שלא  כדי  שבע  מבאר  יעקב  יצא  זו  ומסיבה 
כניסתם  את  לעכב  ובכך  לאבימלך  הוא  אף  להישבע 

לארץ המובטחת בדור נוסף.
נשבעו  יצחק  והן  אברהם  הן  באם  ונשאלת השאלה: 
כך  שבעקבות  חששו  ולא  אבימלך,  עם  ברית  וכרתו 
יעקב  דווקא  למה  לארץ,  ישראל  בני  כניסת  תתעכב 
חשש, עד כדי כך שהוא יצא מבאר שבע? ולאידך - 
בזה  נזהרו  לא  מדוע  זה,  יש מקום לחשש  אכן  באם 

אברהם ויצחק?

לקרב את הרוע? 
התעסקו  לא  בעבודתם  ויצחק  אברהם  והביאור: 
אותם  ולהפוך  לברר  כדי  שבעולם  והחושך  הרע  עם 
הרע  על  להשפיע  ניסו  לא  ויצחק  אברהם  לקדושה. 
ההתנגדות  את  לבטל  לרע  גרמו  רק  הם  אלא  לטוב, 
גם  יצאו  ויצחק  זו הסיבה שמאברהם  לצד הקדושה. 
ישמעאל ועשיו, כי עבודתם לא התמקדה בהפיכת הרע 

לטוב.
אך לעומתם, יעקב, פעל בכל עת לברר ולזכך את הרע 
שבעולם ולהפוך אותו לקדושה. לכן הלך יעקב מבאר 
רוחנית,  מבחינה  ביותר  הירוד  המקום   - לחרן  שבע 

קדושה  שם  גם  להשפיע  כדי  מקום",  של  אף  "חרון 
ואלוקות ולהפוך אותו לטוב.

חיה ותן לחיות
הבדל זה הוא ההבדל שבין עבודת הצדיקים ועבודת 
בעלי התשובה: הצדיק עובד את ה' בכל מאודו, ומשום 
כך אין לו שום מגע עם רע או מחשבה זרה. מה שאין 
כן בעל תשובה, שמתעסק עם הרע, יכול לברר גם את 

הרע ולהעבירו לצד הקדושה.

עם  ברית  כרתו  ויצחק  אברהם  מדוע  יובן  זה  לפי 
אבימלך:

הייתה  ביניהם  הברית  וכריתת  השבועה  של  המטרה 
לגרום לכך שכל אחד מהצדדים יאפשר את קיומו של 
השני מבלי להפריע זה לזה, שזו הייתה כוונת אברהם 
ויצחק, שאבימלך לא יפריע להם בעבודת ה'. אבל מובן 
שמעבר לכך השבועה לא פעלה שינוי פנימי באבימלך 
לטובה, אלא היא רק דאגה לכך שהוא לא יפריע או 

יתנגד לענייני קדושה.
הרע  את  לברר  היה  עניינו  שכל  יעקב,  לעומתם  אך 
ולהפכו לטוב, לא היה יכול להשלים עם אפשרות שבה 
הרע יישאר על כנו, ולכן הוא לא יכל לכרות ברית עם 
"מבארה של שבועה"  יצא מבאר שבע  אבימלך אלא 

והלך לברר את חרן.

להתעסק דווקא עם העולם 
על פי זה יובן מדוע אברהם ויצחק לא חששו לעכב 
שעיכב  מה  באמת  כי  לארץ,  ישראל  עם  כניסת  את 
אותם מלהיכנס לארץ הוא לא השבועה, אלא העובדה 
שהרע והקליפה נשארו בתוקפם, וכל זמן שהרע היה 
הארץ.  אל  להיכנס  מהם  מנע  זה  הרי  בתוקפו  קיים 
דווקא לאחר עבודתו של יעקב לברר את חרן לקדושה, 

אז יכלו בני ישראל להיכנס לארץ ישראל.
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  בנוגע  גם  הוא  וכך 
ישראל  בני  ידי  על  העולם  בירור  ידי  על  שדווקא 
בקיום התורה והמצוות, כמו עבודתו של יעקב, זוכים 
תיכף ומיד לבית המקדש השלישי על ידי משיח צדקנו 

ותיכף ומיד ממש.
)על פי לקוטי שיחות חלק י' עמוד 88(

אברהם ויצחק נשבעים, יעקב מתחמק

הכל מוכן לגאולה 

שיהודי   – הוא  שחסר  היחיד  והדבר 
ויראה איך הכל  יפתח את עיניו כדבעי, 
כבר מוכן לגאולה! יש כבר את ה"שולחן 
ערוך", יש כבר את הלויתן ושור הבר ויין 
המשומר, ובני-ישראל כבר יושבים סביב 
מלכי  )מלך  אביהם"  "שולחן   – השולחן 
המלכים הקב"ה(, יחד עם משיח צדקנו 
"א'  ישנו  דור  שבכל  בספרים  )כדאיתא 
מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח"(, 
ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר; 
כ"ק  מהסתלקות  שנה  ארבעים  ולאחרי 
לדעת  "לב  גם  כבר  יש  אדמו"ר  מו"ח 

ועינים לראות ואזנים לשמוע".
)דבר מלכות ש"פ ויצא ה'תשנ"ב - מוגה(

וישכב במקום ההוא )תולדות כח, יא( 
לשון מיעוט: באותו מקום שכב; אבל י"ד שנים ששמש 

בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. 
)רש"י(

הזה,  בעולם  בתורה  יגע  שהוא  מי  כל  יוחנן  רבי  אמר 
לעולם הבא אין מניחין אותו לישון, אלא מוליכין אותו 
לבית מדרשו של שם ושל עבר ושל אברהם יצחק ויעקב 
ומשה ואהרן, ועד היכן, עד )שמואל-ב ז'( ועשיתי לך שם 

גדול כשם הגדולים אשר בארץ. )שם ה יט(.
)מדרש רבה(

מה נורא המקום הזה )תולדות כח, יז( 
שנה  עשרה  ארבע  עבר  בבית  היה  שיעקב  ידוע  והנה 
ועסק בתורה קודם שהלך לחרן. כל הי״ד )ארבע עשרה( 

שנה לא הרגיש יראה כזו שהרגיש בהר המוריה – מקום 
בית המקדש. 

על כן אמר כך, מכח שאני רואה ׳מה נורא המקום הזה', 
אני גוזר ואומר ׳אין זה כי אם בית אלוקים׳ – זהו עיקר 

הבית והדרתו, כמו ביתי בית תפילה..
)הבעל שם טוב, כתר שם טוב סעיף שטז(

וזה שער השמים )תולדות כח, יז( 

״והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים״ – פירוש: ׳בהר 
הקודש', הכוונה לבנין בית המקדש דלעתיד לבוא שיהיה 
נצחי בבחינת נצחיות דאין סוף ממש וכמו שכתוב ועל 
ידה יתיב מלכותי' מלכות עולם כו'. ובהר הקודש ישתחוו 

גם כל הנשמות שנקראים אובדים ונדחים הנ״ל.
)אדמו"ר האמצעי, עטרת ראש, שער ראש השנה עמוד כו(

זמני
השבת

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

16:11   16:18   16:03  16:14  15:59 	 		הדלקת	נרות	

17:14   17:18   17:14  17:16   17:15 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ועמי	תלואים	-	ובנביא	נשמר	)הושע	יא,	ז	-	יב,	יד(

יעקב, פעל בכל עת לברר 
ולזכך את הרע שבעולם 

ולהפוך אותו לקדושה. לכן 
הלך יעקב מבאר שבע לחרן - 
המקום הירוד ביותר מבחינה 
רוחנית, "חרון אף של מקום"



  ח'-י"ד כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הקב"ה נתן לנו את הארץפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הלכות	טומאת	מת.	פרק	יב-יד.
פרק	טו-יז.	
פרק	יח-כ.

פרק	כא-כג.
פרק	כד-כה.	הל׳	פרה	אדומה..	פרק	א.

פרק	ב-ד.

פרק	ה-ז.

הל׳	שאלה	ופקדון.	פרק	ב.
פרק	ג.
פרק	ד.
פרק	ה.
פרק	ו.
פרק	ז.

פרק	ח.
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הגויים אינם רוצים!
כאשר יעמדו נציגי ישראל בתוקף ויאמרו שאי-אפשר למסור אף 
יהודים  בסכנה  מעמידים  על-ידי-זה  כי  ושומרון,  מיהודה  שעל 
שנמצאים בירושלים, בני-ברק, חדרה, חיפה, תל-אביב וכפר חב"ד 
ובכל ארץ ישראל - ממילא יהיו ארצות הברית וברית המועצות 

מאוד מרוצים, שהרי כאמור גם הם אינם מעונינים בכך.
שיישבו  והוא,  בפועל,  מעשה  גם  יעשו  לכך  בנוסף  אם  ובפרט 
יהודים בכל שטחי ארץ ישראל, ולאחר מכן יאמרו שזה כבר לאחר 
מעשה. ואז יהיו ארצות הברית מאוד מרוצים מכך, ויאמרו למדינות 
הערביות שיפסיקו להרעיש על כך מאחר שזה לא בידיהם, היות 

והדבר נעשה כבר.
זוהי הדרך היחידה שעל-ידה יכולים למנוע את הסכנה, ולהבטיח 
את פיקוח-הנפש של היהודים הנמצאים בארץ ישראל! רק על-
ידי שיאמרו בתוקף שאי-אפשר למסור אף שעל מיהודה ושומרון, 
ויחד עם זאת יישבו יהודים בכל יהודה ושומרון תוך כמה שעות 
"ביומא  הפחות  ולכל  חדא",  וברגעא  חדא  "בשעתא  של  באופן 

חדא".
ובכך לא הולכים כלל נגד אומות-העולם, היות והם עצמם רוצים 
שבישראל לא יחזרו על טעויות שעשו קודם, ושלא יוותרו לערבים 
על דברים שמעולם הם לא האמינו שיוותרו עליהם. ואדרבה, הם 
רק ישמחו מכך, כאמור, כי אז יוכלו לומר לאלו שלוחצים עליהם, 

שזה כבר לאחר מעשה.
וכמו-כן אין חשש שכתוצאה מכך שיאמרו את הדברים האמיתיים 
בנוגע לארץ ישראל, ייגרם רוגז בממשל בוושינגטון כלפי היהודים 
אמרו  שכאשר  בפועל  ראו  הרי  כי  בארצות-הברית,  הנמצאים 
דברים ברורים ותקיפים, הורידו מיד חלק גדול מהלחץ, ואדרבה - 

הבטיחו דברים נוספים, נוסף להבטחות שהיו לפני כן!
כך,  ידם  על  נרמז  ואף  ליבם,  בסתר  שמסכימים  כאלו  ישנם   ...
שיכולים למסור חלק, או את כל ירושלים העתיקה, יחד עם הר-

הבית ומקום המקדש - לערבים.
ואנו צריכים זאת ברשותינו למרות שהכניסה כעת למקום המקדש 
אסורה בהחלט בלי שום ספק, וזה הרי מקום מקדשנו, ו"מעולם 
הבורא  שברצון  זמן  כל  ממילא,  מערבי".  מכותל  שכינה  זזה  לא 
"לא  של  באופן  להתנהג  צריכים  היינו  הערבים,  ברשות  זה  היה 
יעלו בחומה"; אך ברגע שהקב"ה מסר את ירושלים כולה לידיים 
יהודיות - דבר וודאי הוא שאסור למסור זאת, מצד האיסור של 

"לא תחנם".
ובפרט, שעל-ידי מסירת חלק מירושלים העתיקה, חס-ושלום - 
מעמידים בסכנה, רחמנא ליצלן, את כל היהודים הנמצאים שם, 

וגם בירושלים החדשה!
לוותר  שאסור  בדבר  שכנגד  לצד  יוותרו  אם  העיקר:  והוא  ועוד 
עליו, אזי לא רק שאין זו הדרך למנוע מלחמה, אלא אדרבה, כפי 
 - חזקה"  הוי  זימני  ו"בתלתא   - המלחמות  שלשת  בכל  שראו 
שהויתור הגדיל את חוצפתם לדרוש כמה שיותר, וזו היתה הכנה 

לכיבוש נוסף מצידם.
יתירה מכך: כל החשבונות שעל-ידי ויתורים ישיגו שלום וכיוצא-
בזה - הם ספק בלבד - שמא יהיה שלום בעקבות כך; מה-שאין-
כן כשמוסרים שטחים מיהודה ושומרון - הרי זה מעמיד בסכנה, 
ישראל  ארץ  הנמצאים בשטחי  היהודים  כל  היה-לא-תהיה, את 

- שדבר זה הוא בוודאות גמורה.
)על פי שיחת מוצאי שבת-פרשת ויצא ט' כסלו תשל"ח(

שלמות הארץ ובטחון עם ישראל   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

השליחות ש)לא( הצליחה!

אך	כמובן	שיחד-עם-זה,	אסור	לטעון	ש"ליסטים	אתם",	שיהודים	גזלו	את	
ארץ	ישראל.	היות	והקב"ה	נתנה	לנו!	-	הענקת	ארץ	ישראל	ליהודים	היתה	
ענין	יוצא	מגדר	הרגיל,	הצלה	למספר	גדול	של	יהודים	מישראל	.	.	ולכל	

סוגיהם.
)על-פי	שיחת	שבת-פרשת	ויצא	תשכ"ט	-	בלתי	מוגה(

ישראל הרצוג הוא שליח הרבי  יעקב  הרב 
ורבה  המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 
הראשי של מדינת סעודיה. לרב הרצוג יש 
ניסיון עתיר שנים במשרות רבניות; הוא גם 
דובר היטב עברית, אנגלית וערבית, ובנוסף, 

הוא גם לא חושש להסתובב בין ערבים. 
כל אלו יחדיו גרמו לו להחליט לפני כשנה 
עם  לשליחות  חייו  את  להקדיש  וחצי 

יהודים שמגיעים לעבוד ולבקר בסעודיה.
הרב  התארגן  האחרון  כיפור  יום  לקראת 
התקשר  הוא  תפילה.  מנייני  לערוך  הרצוג 
ליהודי האיזור להזמינם לבוא להתפלל יחד 

ביום הקדוש.
האיזור  יהודי  כל  שכמעט  גילה  לאכזבתו 
שאומר  מה   - כיפור  ליום  מהמקום  נסעו 
היום  לתפילות  מניין  השנה  לו  יהיה  שלא 

הקדוש...
מלך  שליט"א  לרבי  כתב  הרצוג  הרב 
כך  ועל  כיפור  ליום  תוכניותיו  על  המשיח 
שיקבל  חשב  הוא  מניין.  להיות  צפוי  שלא 
כך  על  ועידוד  נחמה  של  בסגנון  תשובה 
לפעול  מאפשרים  לא  התנאים  שלפעמים 
מכתבו  את  כשהכניס  אך  היהדות.  בהפצת 
בין דפי האגרות קודש, הופתע לקבל מענה 
מלך  הרבי שליט"א  לחלוטין:  הפוך  בסגנון 
המשיח איחל שם ברכות מאליפות להצלחה 
לאבינו  יהודים  לקרב  הקודש  בפעילות 

שבשמיים!
מברך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  'אם 
רואה  גם  הוא  בוודאי  בשליחות,  להצלחה 
ברוח קודשו שיש בכל זאת את האפשרות 
הרצוג  הרב  חשב  מניין!',  לארגן  להצליח 
לעצמו. ובמרץ מחודש יצא לרחובה של עיר 

לחפש יהודים נידחים למניין...
הוא הלך לבית מלון בו מצא פעמים רבות 
בתי  לרחבת  פנה  משם  יהודים,  תיירים 
ומשם המשיך  איזורי השגרירות,  ליד  קפה 
בכל  העיר.  בלב  מרכזי שעומד  קניון  לעבר 
המקומות הוא חיפש כמיטב יכולתו, אך לא 
מצא זכר אפילו ליהודי אחד... כשכבר עמד 
קול  לפתע  הגדול, שמע  הקניון  את  לעזוב 

קורא מאחוריו: "ראביי?"...
אישה  וגילה  הקול  לעבר  הסתובב  הוא 
יהודיה אמריקאית מביטה בו בתדהמה. היא 
סעודיה  בלב  חסידי  רב  לפגוש  ציפתה  לא 
הערבית... לצידה עמד גבר ערבי מקומי. היה 
ניכר שהם נמצאים בידידות זה עם זו. הרב 
הרצוג הזמין אותה בנעימות לבוא להשתתף 
בתפילות יום הכיפורים בבית הכנסת. הוא 
גם הביא לה מחזור תפילה באנגלית, שתוכל 

להתפלל אף אם תישאר בביתה.

ליל יום כיפור. לבית הכנסת הגיעו מתפללים 
ספורים. אבל מניין לא היה...

עם צאת הצום, הופיעו לפתע אותה אשה 
מערב החג בפתח בית הכנסת. הפעם הגברת 
היהודיה הגיעה לבדה ונכנסה לבית הכנסת.

הזדמנות.  כעת  לו  שיש  ידע  הרצוג  הרב 
הוא צריך לפעול על היהודיה שתעזוב את 
אנשים  הם  שסעודים  יודעת  "את  הגוי! 
שלהם.  למסורת  ונאמנים  שורשיים  מאוד 
הם לעולם לא מתערבבים עם אנשים שלא 
מהקהילה שלהם. איך את חושבת להצליח 
כאלו?",  אנשים  עם  ומשפחה  בית  להקים 
פנה הרב הרצוג אל האישה. הגברת הודתה 
ויצאה  כך עד עכשיו  שהיא לא חשבה על 

מבית הכנסת אפופת מחשבות.
יצרה  הימים  ובאחד  חלפו  מספר  שבועות 
הגברת היהודיה קשר עם הרב הרצוג. "מאז 
השיחה איתך הבחנתי אכן שמשפחתו אינה 
הלכה  בינינו  המתיחות  אותי.  לקבל  מוכנה 
ועלתה עד שהחלטתי להיפרד ממנו. תודה 
הצעד  את  לעשות  עיני  את  שהארת  לך 

הנכון!", אמרה האישה.
ולפתע  הרב הרצוג שמח למשמע הבשורה 
כמו עלתה וצפה לנגד עיניו ברכתו של הרבי 
כיפור:  יום  מערב  המשיח  מלך  שליט"א 
אכן   – בשליחות!  רבה  הצלחה  שתהיה 
היתה הצלחה גדולה להציל אישה יהודייה 

מלהינשא לגוי... 

הרב יעקב הרצוג

אם הרבי שליט"א 
מלך המשיח מברך 

להצלחה בשליחות, 
בוודאי הוא גם רואה 

ברוח קודשו שיש בכל 
זאת את האפשרות 

להצליח לארגן מניין!



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

אחד הנושאים הבולטים באירועי חודש כסלו, בו אנו 
נמצאים וחג החנוכה בימים האחרונים של חודש זה, 
הוא מושג "פרסומי ניסא", פרסום הנס. אחד מהסיבות 
בני  כל  במעמד  המשפחות,  בבתי  החנוכיה  להדלקת 
הבית, הוא לצורך פרסום הנס, שהינו חלק בלתי נפרד 

מקיום המצווה.
ולשבח  להודות  ישראל  בני  ידעו  הדורות  כל  לאורך 
שעשה  הגדולים  ניסיו  על  הוא,  ברוך  הקדוש  את 
הינו  לבורא,  השבח  ונתינת  הטוב  הכרת  מושג  עמנו. 
נפרד מאורח החיים היהודי, אם בתפילה  חלק בלתי 
המזון  בברכת  ואם  ביום,  פעמים  שלש  הנאמרת 

שבסיום הסעודה, ועוד.

הגאולה קשורה בפרסום הניסים
לנתינת  מיוחדת  ישנה חשיבות  הגאולה,  דור  בדורנו, 
השבח וההודאה להקב"ה על הנסים. וכך אומר הרבי 
שליט"א מלך המשיח ב'דבר מלכות' של שבת פרשת 

וישב תשנ"ב:
"ההכרה וההודאה ונתינת השבח לה' על הניסים שהוא 
עושה, הרי בנוסף על ענין של הכרת טובה – הרי-זה גם 
נוגע לביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה, 
חזקיה  לעשות  הקב"ה  "ביקש  אומרת:  שהגמרא  כפי 
חזקיה   .  . הקב"ה  לפני  הדין  מדת  אמרה   .  . משיח 
שעשית לו כל הנסים הללו )שניצל מסנחריב ונתרפא 

מחליו( ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח".
הניסים  ניסא של  בעניננו, שפרסומי  על-פי-זה מובן 
שעושה הקב"ה בזמננו – הרי זה נוגע להבאת הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש!
ומזה מתקבלת הוראה עיקרית:

והגאולה  הענינים,  כל  לאחרי  עומדים  שכבר  מאחר 
עדיין לא באה – דבר נכון ביותר הוא לעסוק בענין של 

"פרסומי ניסא", לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, ובכל 
מקום ומקום – את הניסים שהקב"ה עושה עמנו, מתוך 

ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית והשלימה!"

המקום הבטוח בעולם
התקופה האחרונה, העלתה לכותרות לא מעט ניסים 
שכאלה, וחשוב לתת להם ביטוי פומבי. ראשית, מזה 
מספר חודשים, שצה"ל מנהל את מבצע 'שובר גלים', 
בסיכום  המחבלים.  ארגוני  וגדיעת  פיגועים  לעצירת 

ביניים שפורסם השבוע עולה כי ב"ה במהלך המבצע, 
או  שביצעו  מחבלים  וחיסלו  עצרו  הביטחון  כוחות 
תכננו להוציא לפועל פיגועים בשטחי ישראל. על פי 
הנתונים של אתר צה"ל, מאז תחילת המבצע בוצעו 
נתפסו  חוקיים  בלתי  נשק  כלי   250 מעצרים,   3,000

ומעל ל-2,700,000 ש"ח של כספי טרור הוחרמו.
מספר הפיגועים שנמנעו בזכות המבצע עומד על 500!  
מספר בלתי נתפס, שממחיש את העובדה כי אנו חיים 
בארץ עליה נאמר בתורה "ארץ אשר . . תמיד עיני ה' 
הרבי  רבות  זאת, פעמים  וכפי שמדגיש  בה",  אלוקיך 

שליט"א מלך המשיח, המורה לפרסם זאת.

זה מה שעוזר
בביקור שנערך בערב שבת בבית הרפואה שערי צדק 
- לאחד הפצועים קשה מהפיגוע הכפול בירושלים - 
הפיגוע,  בעת  עליו  שהיה  תהלים,  ספר  הפצוע  שלף 
לספר  חדר  רסיס  הגדול:  הנס  את  למבקרים  והראה 
את  חדר  שלו,  החיצונה  בכריכה  חור  יצר  התהלים, 
כציפור  "נפשנו  הבאות:  למילים  צמוד  ונעצר  חלקו, 

נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".
מה  "זה  התהלים:  ספר  על  למבקרים  אמר  הפצוע 

שעוזר". כך דיווח הרב אבישי איפרגון.
מדהים גם לציין שהכותרת מעל מזמור התהלים היא: 
רוצים  תאווה  מרוב  אשר  הישמעאלים,  על  "מקונן 
נתננו  שלא  להקב"ה,  הודאה  ונותן  חיים,  לבולענו 
מזמור  מעל  הכותרת  העמוד,  ובתחתית  בידיהם". 
התהלים הבא, היא: "מבטיח לישראל, שלא יהיה עוד 

שום כח לישמעאלים, ליקח ירושלים מישראל".
שהתגלה  מה  מכל  קטן  חלק  רק  הינם  אלו,  ניסים 
הגאולה  של  הגדולים  מהגילויים  כחלק  לאחרונה, 

האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

גידול הזקן - המשכת 
רחמים רבים

לאחר הפסק ארוך הגיע מכתבך מז"ך מנחם 
עם הבשורה הטובה, שאתה מתחזק לשמור 
לענינים  בנוגע  וגם  חת"ת  שיעורי  את 
בנוגע  והעיקר  כותב,  שאתה  האחרים 
נאמר  זה  ושקידה, שעל  בהתמדה  ללימוד 
גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ע"י זה בא 
חיזוק בכל עניני מצות, בפרט במה שאתה 
כותב בנוגע לענין הזקן, הרי ידועה הוראת 
דברי  על  מיוסד  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
בפירושו  הצ"צ  )וכפירוש  בזה  הק'  הזהר 
על התהלים על הפסוק והוא רחום(, שע"י 
שמירת שערות הזקן ממשיכים מי"ג מדות 
שם  )עיין  רבים  רחמים  שזהו  הרחמים, 
בהמילואים לפירוש יהל אור על התהלים(.

במה שאתה כותב אודות התגברות על ענין 
הידוע, ידועה ההוראה בזה, שיש להתאמץ 
למעט ככל האפשרי במחשבה בזה, גם לא 
אודות תיקון הדבר, אלא שכיון שמחשבת 
את  להשקיע  יש  תמיד,  עסוקה  האדם 
עושים,  או  שלומדים  בענינים  המחשבה 
גם את הצדקה שנותנים יש לחלק לפעמים 

)מהם  מסוגלים  בזמנים  זאת  ולתת  רבות, 
ולפני  בבקר  התפלה  קודם  החול  בימות 
התורה  באותיות  להרבות  ובכלל  מנחה(, 
על  בחינוך  בהשפעה  ולעסוק  והתפלה 
לא  שזה  אבל  הסדר,  כפי  הקדש,  טהרת 
לבריאות.  לא  וגם  הישיבה  לסדרי  יפריע 
בשורות  לבשר  לך  יעזור  יתברך  והשם 

טובות בכל האמור לעיל ובקרוב.
)אגרות קודש חלק יז עמוד שיט - תרגום(

לא לפשרות בתורה
בה  פשרות,  נגד  מלחמה  אודות  שאלתו 
בשעה - כפי שמתבטא - שתורה שבכתב 
כמו  בפשרות,  מלאות  פה  שבעל  ותורה 

פרוזבול, מכירת חמץ וכו'.
כמו  כוונתה,  שפשרה  מאליו,  מובן 
אומרת  זאת  באנגלית,  "קומפרומייז" 
פרוזבול  אבל  התורה,  עם  פשרה  לעשות 
תורה  עצמה,   בתורה  הכתוב  וכדומה 
לעיל  שכאמור  פה,  שבעל  ותורה  שבכתב 
הרי כל זה ניתן למשה מסיני, והרי זה חלק 

מהתורה כמו עשרת הדברות וכו'.
)אגרות קודש חלק יז עמוד שכח - תרגום(

מודים על מאות פיגועים שנמנעו

בפעילות 'שובר גלים'. בקטן: התהילים עם חור הרסיס

בזכות המבצע נמנעו 500 
פיגועים! אנו חיים בארץ עליה 

נאמר בתורה "ארץ אשר . . 
תמיד עיני ה' אלוקיך בה", וכפי 

שמדגיש זאת, פעמים רבות 
הרבי שליט"א מלך המשיח, 

המורה לפרסם זאת
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