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אחת מהסיבות להתגלות תורת החסידות דווקא בדורות 
האחרונים, היא הצורך בהתעוררות רוחנית לעם ישראל. 
כאשר נרשמה ירידה משמעותית בשמירת התורה והמצוות 
נוצר  עמוק,  עילפון  כמו  שהוא  מצב  ישראל,  בני  ידי  על 
צורך מיוחד לעורר את העם. וכפי שאדם מעולף מתעורר 

בחוזקה  שמו  קריאת  ידי  על 
נשלחה  משמים  גם  כך  באוזנו, 
שם  הבעל  ישראל,  רבי  נשמת 
טוב, אשר שמו נועד לעורר את 

עם ישראל מעלפונם הרוחני.
הדורות  תשעת  במשך  ואכן, 
שחלפו מאז ועד היום, ובמיוחד 
חסידות  תורת  התגלות  לאחר 
זלמן  ידי רבי שניאור  חב"ד, על 
הספר  התניא,  בעל  מליאדי, 
'התורה  הכינוי  את  שקיבל 
החסידות',  תורת  של  שבכתב 
גדולה  התעוררות  נרשמה 
באופן  והמצוות,  התורה  לקיום 
שמחה,  ומתוך  ביותר,  המהודר 
הן  התבארו  כבר  כפי שהדברים 

בספר התניא, והן בשאר ספרי תורת החסידות, שגילו את 
הקשר הנשמתי המיוחד שיש בין היהודי לבורא העולם.

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה!
השבוע, בעת שיציינו את יום חג הגאולה, היום שבו יצא 
מהכלא ברוסיה לפני 224 שנים, שם נכלא בעקבות הלשנה, 
שנועדה לעצור את גילוי החסידות, יציין עם ישראל כולו, 
ניתן האישור הרוחני להפצת מעיינות  היום שבו  גם את 
האמיתית  הגאולה  להבאת  כזירוז  החסידות,  תורת 

והשלימה.
רוחני  קטרוג  בעקבות  היה  הזקן,  הרבי  של  מאסרו 
שהתעורר, עם הגילוי הגדול שהנחיל בלימוד סודות תורת 
האחרון  ביום  החסידות. 
לבקרו  באו  שיחרורו,  לפני 
בתא הכלא, רבותיו, מעולם 
טוב  שם  הבעל  האמת, 

והמגיד ממזריטש. שאל אותם הרבי לסיבת מאסרו, מדוע 
נגזרה עליו גזירה זו, והם השיבו לו כי זהו בגלל הקטרוג 
שאל  כן,  אם  החסידות.  הפצת  בגלל  בשמים  שהתעורר 
אותם, האם כשאצא מכאן אפסיק מדרך זו? לא, השיבו לו, 
אדרבה כאשר תצא תמשיך להפיץ ואף תעשה זאת יותר 

ממה שעשית עד עתה.
שיחרורו של הרבי ממאסרו, היה 
האישור משמים לדרך זו, ולאחר 
הזקן,  האדמו"ר  גילה  המאסר, 
ורבותינו נשיאינו שלאחריו, את 
סודות החסידות, באופן הנרחב 

ביותר. 
למה  בהמשך  עמדה  זו  הפצה 
שהגיע  בעת  המשיח,  שאמר 
הבעל טוב בעליית נשמה להיכלו, 
ודרש ממנו "אימתי קאתי מר"? 
לו  וענה  כבודו?(  יבוא  )=מתי 
מעיינותיך  "לכישפוצו  המשיח: 
היא  החסידות  הפצת  חוצה"! 
המזרזת את בואו ובימינו נדרשת 

בכפל כפליים.

לגלות את המציאות
שיתרחש  המרכזי  הדבר  גילוי,  מלשון  גם  היא  הגאולה 
בקרוב ממש, הוא גילוי האלוקות כאן בעולם הזה. לפתע 
נראה ונחוש אלוקות בתוך מציאות העולם, שכעת מעלים 
ומסתיר את מציאות זו. הדרך להגיע לכך, כך אומר הרבי 
כעת,  כבר  הלימוד,  ידי  על  היא  המשיח,  מלך  שליט"א 
וראיית  העיניים  בפקיחת  המסייעת  החסידות,  בתורת 
ובמיוחד  בעולם,  כאן  הגאולה,   - האמיתית  המציאות 

כאשר לומדים עניני משיח וגאולה.
ביום גדול זה, "ראש השנה לחסידות", צריך כל אחד ואחת 
החסידות  בלימוד  להוסיף  עצמה  ועל  עצמו  על  לקבל 
ובהליכה בדרכיה, וכפי שנוהגים לאחל האחד לרעהו: "גוט 
יום טוב, חג שמח! לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי 

החסידות תכתבו ותחתמו" אמן ואמן.

חג הגאולה י"ט כסלו

השבוע  יחגגו  ישראל,  בית  המוני 
י"ט-כ'  לחסידות"  השנה  "ראש  את 
הזקן,  אדמו"ר  של  הגאולה  חג  כסלו, 
חסידות  מייסד  זלמן,  שניאור  רבי 
ערוך  והשולחן  התניא  ומחבר  חב"ד 
ממזריטש.  המגיד  של  ההילולא  ויום 
במוקדי חב"ד ברחבי העולם יתקיימו 
התוועדויות  ובמרכזם  אירועים  שלל 
חסידיות לרגל היום, בהדגשה מיוחדת 
מרבים  בה  הקהל,  שנת  זו,  בשנה 
פרטים  זו.  שנה  לרגל  בהתקהלויות 

בכל מוקדי חב"ד המקומיים.

מלך הרגשות

ומאתגר  אסטרטגי  ילדים  משחק 
ַהְקֵהל  חווית  עם  היכרות  המספק 
המקדש  בבית  שהייתה  העוצמתית 
בנפש,  ַהְקֵהל  לעשות  אותם  ומלמד 
להתמודד בהצלחה עם אתגרי החיים, 
לפרטים:  שבהם.  המשיח  את  ולגלות 

headstart.co.il/project/70256

התוועדות ַהְקֵהל לשלוחים 

ביום רביעי כ' כסלו, בשעה 10 בערב, 
מיוחדת  התוועדות  אי"ה  תתקיים 
ראש  לרגל  המלך,  ופעילי  לשלוחים 
בבית  הלילה.  לתוך  לחסידות,  השנה 
 .67 העצמאות  שד'  בת-ים  חב"ד 

לפרטים נוספים: 054-435-7709.

הגילוי שקדם לגאולה 
האמיתית והשלימה

הגאולה אותה מציינים השבוע בי"ט בכסלו, הייתה האישור שניתן משמים להפצה הנרחבת של תורת 
החסידות. גילוי תורה זו נועדה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ולפקוח לנו את העיניים כבר עכשיו
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גילוי סודות התורה
ספר התניא "תורה שבכתב" של תורת 

החסידות. )בעיגול: אדמו"ר הזקן(



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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חייגו כעת:

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 
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התזמון של פרשת השבוע בזמן שבו היא נקראת בשנה 
נקבע   - התורה  ענייני  כל  כמו   - אלא  מיקרי  איננו 
בהשגחה פרטית מדויקת, שלכן מוכרח להיות קשר בין 

פרשת השבוע והזמן שבו היא נקראת.
הגאולה  לחג  בסמיכות  לעולם  נקראת  וישלח  פרשת 
שניאור  )רבי  הזקן  רבינו  נגאל  בו  היום  בכסלו,  י"ט 
זלמן, בעל התניא והשולחן ערוך( ממאסרו, ומאז הוסר 
הקטרוג על הפצת תורת החסידות, מהו אם כן, הקשר 

בין פרשת וישלח לי"ט בכסלו? 
האיגרת  בתוכן  למצוא  ניתן  הרמזים לקשר  את אחד 
המפורסמת ששלח אדמו"ר הזקן לאחר צאתו מהמאסר 
החסדים  מכל  "קטונתי  במילים  הפותחת  בפטרבורג, 

ומכל האמת" - פסוק המופיע בפרשת וישלח.

עניו או תקיף? 
באופן פרטני יותר, בפרשת וישלח אנו מוצאים שתי 
גישות שונות בהנהגתו של יעקב אבינו. מצד אחד הוא 
המציאות  ביטול  היא  שמשמעותו  "קטונתי",  אומר 
הוא  כיצד  מסופר  הפרשה  בתחילת  שני  ומצד  שלו. 
שולח מלאכים, ורש"י מדגיש שהיו אלו מלאכים ממש, 
שבזה רואים דווקא את תוקף המציאות שלו, עד כדי 
 - ממש  במלאכים  הוא משתמש  ענייניו  שלצורך  כך 

גישה הפוכה מ"קטונתי".
גם במכתבו של אדמו"ר הזקן אנו מוצאים את שתי 
בפני החסידים  הגישות האלו: מצד אחד הוא מתרה 
לנהוג בענווה וביטול, ו"בלתי רום לבבם מאחיהם". אך 
יחד עם זאת הוא חותם את מכתבו בהדגשת מעלת 
החסידים על פני אלה שאינם כאלו, והמחויבות שלהם 
לנהוג כלפיהם באהבת ישראל. ויש להבין כיצד הולכים 

שתי גישות אלו יחד.

כשהעבד מתנהג כמו מלך
המצב  אינו  כשלעצמו  הביטול  עניין  והביאור: 
האידיאלי, שכן באם האדם צריך לבטל את רצונותיו 
ואת מציאותו, הרי זו ראיה שמציאותו סותרת במידת 
שלימות  לבטלה.  יש  שלכן  אלוקים,  לקרבת  מה 
בכל  חודרת  האלוקות  כאשר  דווקא  היא  העבודה 
מציאותו של האדם, עד כדי כך שכל המציאות שלו 

צריך  אין הוא  אינה אלא מציאות של אלוקות, שאז 
לבטל את מציאותו, מכיוון שזוהי מציאות אלוקית.

וכשם שעבד, שבהיותו עבד אין הוא יכול לנהוג בתוקף 
של  לרצונו  לחלוטין  בטל  להיות  עליו  כי  מציאותו 
המלך, אך כאשר מתגלה שכל המציאות שלו אינה אלא 
מציאות המלך, אין הוא זקוק לביטול, כיוון שמציאות 

המלך היא המציאות שלו.

המלאכים לשירותך
מכל זה מובן שכאשר ניגשים לפעול בהפצת המעיינות 
שכאן  כיוון  התוקף,  כל  עם  זאת  לעשות  יש  חוצה 
המציאות העצמית של יהודי איננה מציאות של עבד 
הממלא תפקידו, אלא זוהי מציאותו של המלך. ולכן יש 
לפעול במלוא התוקף, וכפי שלומדים מפרשת השבוע 
שיעקב אבינו השתמש במלאכים לצרכיו - ודוגמת זה 
גם בכל יהודי ויהודי שיכול להשתמש במלאכים ממש 
והעיכובים  המניעות  כל  זה  ידי  ועל  ענייניו,  לצורך 

מתבטלים בפניו.
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  להתכונן  ועיקר,  ועוד 
זה  בלשון  שגם  כולכם",  הכן  "עמדו  הידוע  וכלשון 
מודגש החיבור שבין שתי התנועות: מצד אחד "עמדו", 
שעמידה מבטאת את ביטול המציאות, ומצד שני "הכן 
בצבא  בחיילים  כמו  התוקף,  את  שמבטא  כולכם", 

שעומדים הכן עם כל התוקף.
משיח  פני  לקבלת  ומיד  תיכף  זוכים  זה  ידי  ועל 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  ממש  בפועל  צדקנו 
ובבית המקדש השלישי, שאז זוכים לתכלית שלימות 

המנוחה, "פדה בשלום נפשי" תיכף ומיד ממש.
)על פי שיחת שבת-פרשת וישלח ה'תשמ"ט(

להיות עניו ולהתנהג כמו מלך

להביא ההתגלות בפועל 

בי"ט  החסידות  תורת  גילוי  לאחרי 
כסלו, שאז התחיל עיקר הענין ד"יפוצו 
מעינותיך חוצה", ומוסיף והולך . . כבר 
מצד  גם  הענינים  כל  ונשלמו   נגמרו 
שכבר  והכריז  שהודיע  כפי  )וב(העולם, 
"צחצוח  גם  העבודה,  עניני  כל  נשלמו 
הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח. 
ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז )כל 
זמן שמשיח צדקנו מתעכב מאיזו סיבה 
)בלתי ידועה ומובנת כלל(( אינו "עבודת 
הבירורים" )שהרי כבר נסתיימה ונשלמה 
עבודת הבירורים(, אלא, עבודה מיוחדת 

להביא ההתגלות בפועל בעולם.
)דבר מלכות ש"פ וישלח ה'תשנ"ב - מוגה(

אדני יודע כי הילדים רכים )וישלח לג, יג( 
אדוני יודע כי הילדים רכים, אמר ליה יעקב אני רואה 
ילדי, אלא הנהוג אתה  שיסורין עתידין לבא מבניך על 
בשררותך, ושמש בכתרך עד שיעמוד משיח מחלצי ויקבל 

המלכות ממך, שנאמר יעבר נא אדוני לפני עבדו...
)ילקוט שמעוני, בראשית פרק לג, קלג(

עד אשר אבוא אל אדוני )וישלח לג, יד( 
אצבעות  חמש  אומר  ישמעאל  ר'  צריך,  על  ידך  תרום 
של יד ימינו של הקב"ה כולן לשם גאולה, אצבע קטנה 
בה הראה לנח לעשות התבה, שנאמר וזה אשר תעשה 
אותה, אצבע שניה לקטנה בה הכה את המצרים, שנאמר 
אצבע אלקים היא, שלישית לקטנה בה כתב את הלוחות, 
שנאמר כתובים באצבע אלקים, רביעית לקטנה בה הראה 

למשה, שנאמר זה יתנו כל העובר על הפקודים, בהן וכל 
היד בה עתיד הקב"ה להשמיד את בני עשו שהם צריו 
ולהכרית את בני ישמעאל שהם אויביו שנאמר תרום ידך 

על צריך וכל אויביך יכרתו.
)ילקוט שמעוני, מיכה פרק ה, תקנג(

וישב ביום ההוא עשו לדרכו )וישלח לג, טז( 
ידבר עמים תחתינו. אימתי כשיבחר לנו את נחלתנו את 
נחלת גאון יעקב. )דבר אחר( אימתי הוא יבחר ויתן את 
נחלתנו כשישב על כסא קדשו. וכן הוא אומר )חגי ב כב( 
והפכתי כסא ממלכות. וכן דניאל אומר )דניאל ז ט( חזה 

הוית עד די כרסון רמיו. 
ועלו מושיעים בהר  כא(  )עובדיה א  יושב  הוא  ואימתי 

ציון לשפוט את הר עשו.
)מדרש תהלים מז(

זמני
השבת

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

16:10   16:18   16:03  16:14  16:00 	 		הדלקת	נרות	

17:14   17:19   17:14  17:17   17:15 		יציאת	השבת		

הפטרה:	חזון	עובדיה	-	והיתה	לה'	המלוכה	)עובדיה	א	-	כא(

שלימות העבודה היא דווקא 
כאשר האלוקות חודרת 

בכל האדם, עד כדי כך שכל 
המציאות שלו אינה אלא 

מציאות של אלוקות, שאז אין 
הוא צריך לבטל את מציאותו



  ט"ו-כ"א כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

המציאות שלהם בשביל עם ישראלפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	פרה	אדומה.	פרק	ח-י.
פרק	יא-יג.

פרק	יד-טו.	הל׳	טומאת	צרעת..	פרק	א.
פרק	ב-ד.
פרק	ה-ז.
פרק	ח-י.

פרק	יא-יג.

הל׳	מלוה	ולוה..	פרק	א.
פרק	ב.
פרק	ג.
פרק	ד.
פרק	ה.
פרק	ו.
פרק	ז.
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הפצת מעיינות 
החסידות – הדרך 

לגאולה 
הבעל שם טוב באיגרתו הידועה לגיסו ר' גרשון מקיטוב, מספר 
על עליית נשמה שעשה בר"ה שנת תק"ז בה הוא עלה לעולמות 
העליונים והגיע עד להיכלו של מלך המשיח. ובמענה על שאלתו 
"יפוצו  כאשר  שיבוא  המשיח  מלך  לו  ענה  המשיח"  יבוא  "מתי 

מעיינותיך )מעיינות החסידות( חוצה"!
כל חסיד יודע גם שזוהי בעצם המטרה המרכזית בהפצת החסידות, 
הוראת  אלא  לנו  אין  "אנו  המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  ובלשון 
הבעל שם טוב ותלמידיו, אשר ברור שמע ומסר אחר כך, בעליית 
השכינה  גאולת  היינו  המשיח,  ביאת  אשר  השנה,  בראש  נשמתו 
)תורת החסידות(  בהפצת המעיינות  תלויות  ישראל  בני  וגאולת 

חוצה".
עניין זה, שגילוי החסידות קשור לביאת המשיח, מובן גם מעצם 
ובלשון אדמו"ר  זה החל רק בדורות האחרונים.  העובדה שגילוי 
יצחק לוריא(, שדווקא בדורות  )רבי  הזקן: "כמו שכתב האריז"ל 
בדורות  ולא  החכמה  זאת  לגלות  ומצווה  מותר  האחרונים  אלו 

הראשונים".    
אחד ההסברים לכך הוא, שככל שאנו מתקרבים לביאת המשיח 
רואים  אנו  כפי שאכן  בעולם,  הרוחני  גובר החושך  הגלות  ולקץ 
בעולם בימינו, וכפי שחז"ל מונים מספר דברים בנוגע להידרדרות 
 .  . תגדל(  )החוצפה  יסגי  "חוצפא  המשיח  ביאת  לפני  המוסרית 

המלכות תיהפך למינות . . פני הדור כפני הכלב" ועוד.
יש  כזה  חושך  על  לגבור  כדי  כי  החסידות,  תורת  התגלתה  לכן 
צורך בכוחות נעלים במיוחד. כיום, מפאת ירידת הדורות אי אפשר 
שהיא  וההתלהבות  החיות  ובלי  החסידות  תורת  בלי  'להסתדר' 
מביאה בעבודת ה' ובלי האור שהיא נותנת בקיום התורה והמצוות.

בעבר, כשהעולם היה יותר מואר, היה די בקיום המצוות בפועל 
ולימוד חלק הנגלה שבתורה, אך בהתגבר החושך ועמו הקשיים 
והפיתויים קשה מאוד "להחזיק מעמד" בלי האור הנפלא שנותנת 

החסידות.
זוהי התשובה שענה אדמו"ר הזקן כאשר התעורר קטרוג על המגיד 
מתגלגלים  חסידות  דפי  בתקופתו  שנמצאו  כך  על  ממעזריטש 
והיו שטענו שצריך להפסיק את הפצת תורת החסידות,  ברחוב 
ואדמו"ר הזקן ביטל את הקטרוג על ידי משל, מבן מלך, שחלה 
במחלה מסוכנת וקשה, שלא מצאו לה אלא תרופה אחת: לקחת 
את האבן היקרה הקבועה בכתרו של המלך, לשחוק אותה, ולערב 
אותה במים ולשפוך מתערובת זו לשפתיו של בן המלך בתקווה 

שלפחות טיפה אחת תיכנס לתוך פיו, ותציל את חייו.
כך הוא בעניין החסידות, שהיא "האבן היקרה" הקבועה כביכול 
בכתרו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. מאחר שעם ישראל דומה 
מבחינה רוחנית לחולה שאין לו מזור אחר, נאלצים "לשחוק" אבן 
יינצלו  וכך  החסידות  הנפלאים שבתורת  הסודות  את  ולהפיץ  זו 

חייו של בן המלך - עם ישראל.
מקורות: סוטה מט, א ואילך. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ג עמוד 

שכו ואילך. הקדמת הרב חיים ויטאל לשער ההקדמות. לקוטי-שיחות חלק 
ל עמוד 170 ואילך. אגרות קודש חלק י"א עמוד שנח ואילך. תניא אגרת 

הקודש סעיף כ"ו.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

התמסרת? הרווחת!

ועל-ידי	ההתיישבות	בכל	שטחי	ארץ	ישראל	)ובאופן	האמור(	-	יפעלו	גם	
על	אומות-העולם,	שיסייעו	בזה.	שכן,	גם	הם	"ירגישו"	)מצד	"מזלייהו	חזו"(	
שמציאותו	של	עשיו	היא	כדי	לסייע	ליעקב.	ויהיה	בכך	משום	הכנה	קרובה	

לקיבוץ	כל	בני	ובנות	ישראל	-	שלימות	העם	-	לארץ	ישראל	השלימה...
)על-פי	שיחת	מוצאי	שבת-פרשת	חיי-שרה	תשל"ח	-	בלתי	מוגה(

בעיר  חב"ד  בית  פעילות  של  עשור  לאחר 
ברוד,  חיים  הרב  ניגש  במקסיקו,  פלאיה 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  שליח 
חב"ד.  לבית  גדול  מבנה  לרכישת  המשיח, 
 - דולר   1,400,000 הייתה  הבניין  עלות 
סכום נמוך לעומת גודלו העצום של הבניין, 
אך מצד שני זהו גם סכום ענק כשניגשים 

לרכישה ללא כל הון עצמי...
חתם  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בברכת 
מרובים  ובמאמצים  החוזה  על  ברוד  הרב 
נותר  הסכום.  מרבית  את  להשיג  הצליח 
לא  אותם  דולר,  מיליון  חצי  עוד  לשלם 
הצליח הרב ברוד להשיג, לא בתרומות וגם 

לא בהלוואות.
תוכניתו היתה לצאת מיד לאחר חגי תשרי 
אך  בעולם.  כספים  גיוס  למסע  תשפ"ב 
הוראות  לקבל  החל  החגים  משהסתיימו 
באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א  מהרבי 

האגרות קודש, שלא לעזוב את מקומו:
"יעמוד על המשמר כדי שיהיה מקומו מבצר 
ממנו  מקום  זה,  על  יותר  ועוד  חסידות 
יתפשטו עניני חסידות" )כרך יט עמוד שג(. 
"כמה נפשות נתווספו, על ידי השתדלותם 
ויגיעת נפשם, על תורת הבעש"ט ואדמו"ר 
הזקן – במשך כל הזמן השהיה בקעמפס?" 

)כרך ג עמוד נה(.
כסף  שיהיה  שבשביל  אומר  ההיגיון  אבל 
הכסף...  בגיוס  להתעסק  ללכת  מוכרחים 
הגיוני!  להיות  צריך  דבר  כל  לא  נורא,  לא 
"הדיוק להבין כל העניינים דווקא ע"פ שכל 
דרך חדש במנהגי  כן  גם  הוא  ודעת  וטעם 
דבראשית  הסדר  היה  שמאז  החסידים, 
להבין  השתדלו  כך  ואחר  וצייתו,  שמעו 
לו כמה  וכבר אמרתי   .  . עד כמה שאפשר 
פעמים, אשר הוא שלוחו של כבוד-קדושת 
עיר   .  . את  לעשות  אדמו"ר  מורי-וחמי 

חסידית" )כרך ה עמוד קצד(.
במקום  ונשאר  המסר  את  הבין  ברוד  הרב 
שליחותו במקסיקו, להכין את העיר במלוא 

המרץ לקבלת פני משיח. 
נפל מהשמיים.  החודשים חלפו והכסף לא 
העיכוב  על  מאוד  כעס  כבר  הבניין  מוכר 
הרבי  הנחה  עת  אותה  בכל  אך  בתשלום. 
שליט"א מלך המשיח את הרב ברוד להמשיך 
לפעול בשליחותו בעיר, והוא, כחסיד, ציית 

להוראות.
לקראת פסח כתב הרב ברוד לרבי שליט"א 
נפש! המוכר  כי באו מים עד  מלך המשיח 
חוסר  בגלל  ובנוסף,  ממש,  אותו  רודף 
העמידה בלוח התשלומים, הוא נדרש לשלם 

ריביות עצומות... 

להפתעתו, קיבל כעת הנחייה חדשה: "בדבר 
מגבית  לערוך  יש   .  . כסף  מגבית  עריכת 
עבור קרן הבניין" )כרך כא עמוד תח(. הרב 
ברוד הבין שהגיעה השעה לנסוע לגייס את 

הסכום.
זו  ברוד למטרה  הרב  נסע  החג  לאחר  מיד 
לניו-יורק. הוא פגש באחד מידידיו, שכבר 
תרם בעבר סכום גדול לבניין, וסיפר לו על 
המצב ועל הצורך להשיג חצי מיליון דולר 

בדחיפות.
"אני  הידיד:  לו  אומר  בבוקר  למחרת 
דולר,   250,000 של  הלוואה  לך  אארגן 
זאת  אך  כעת.  לך  שיש  מהריבית  בחצי 
בתנאי שאתה מארגן את ה-250,000 דולר 

הנוספים שחסרים לך". 
זו כבר היתה בשורה מאוד טובה! אך היה 
צריך לגייס את יתרת הסכום. הרב ברוד פנה 
לידיד נוסף וסיפר לו על הסכום החסר ועל 
"גם  מיד:  הגיב  הידיד  המוצעת.  ההלוואה 
אני אתן לך הלוואה על סך 100,000 דולר!".

הבטיח  המעשה  על  ששמע  נוסף  ידיד 
הצהיר  רביעי  וידיד   ,50,000 של  הלוואה 
שילווה לרב ברוד עוד 100,000. זהו. בתוך 
חצי יום השיג הרב ברוד חצי מיליון דולר 

במזומן!
הרבי  של  השליחות  לקיום  כשמתמסרים 
שליט"א מלך המשיח, רואים הצלחה מעל 

הטבע. 

•    לז"נ גלית שירה ז"ל ב"ר יעקב זלמן וליליאן ע"ה בורג נפטרה ד' כסלו ה'תשפ"ג. הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם, תיכף ומיד ממש    •

הרב ברוד )בעיגול( על רקע הבנין

לקראת פסח כתב 
הרב ברוד לרבי 

שליט"א מלך המשיח 
כי באו מים עד נפש! 

המוכר רודף אותו 
ממש והוא נדרש 

לשלם עוד סכומים



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

ועד סופו",  "מלך המשיח עתיד למלוך מסוף העולם 
כיצד  לראות  ניתן  אכן  הזה  ובהקשר  המדרש,  מתאר 
שלוחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח נמצאים בכל 
מקום ומקום, גם במרחקים ובמקומות המכונים 'סוף 

העולם', בקצה מזרח ובסוף מערב.
במערב  השוכנת  רפובליקה  הינה  הפיליפינים  מדינת 
האוקיינוס השקט. היא מורכבת מ-7,641 איים ומונה 
היהודית  האוכלוסייה  מלבד  תושבים.  מיליון  כ-112 
הפיליפינים  את  פוקדים  שם,  למצוא  שניתן  הקטנה 
המבקשים  יהודים,  מטיילים  אלפי  עשרות  שנה  בכל 
ליהנות מחופי הים והנופים המרהיבים. עבורם קיימת 
כאשר  סניפים,  כמה  המונה  חב"ד  בתי  רשת  במדינה 

המרכזי שבהם הוא בעיר הבירה מנילה.

מחברים שולחנות
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לפיליפינים הרב יוסף 
יצחק לוי, מתגורר במקום עם אשתו ושבעת ילדיהם. 
בברוקלין,  גרנו  החתונה  לאחר  הראשונה  "בשנה 
מספר.  הוא  כמורה",  עבדה  ואשתי  ל-770,  בשכנות 
"לקראת סוף השנה שאלו אותה האם היא ממשיכה 
גם בשנה הבאה. היא כתבה לרבי שליט"א מלך המשיח 
באמצעות ה'אגרות קודש', שענה במכתב כי הוא שמח 
לשליחות  ויוצאים  ברוקלין  את  שעוזבים  לשמוע 
במקום רחוק ליד אוסטרליה. באופן מפתיע תוך כמה 
אלי  ניגשו  הזו,  התשובה  את  שקיבלנו  לאחר  ימים 
כמה אנשים שונים ושאלו אותי למה אין בית חב"ד 
בפיליפינים. הבנו שזהו מקום השליחות שלנו ויצאנו 

לדרך מלווים בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח".
והתפתחה. בשבת  גדלה  תוך תקופה קצרה הפעילות 
הראשונה הם ישבו סביב שולחן אחד, בשבוע שאחרי 
שולחן.  הוסיפו  שבת  כל  שולחנות,  שני  חיברו  כבר 
צר  להיות  החל  חב"ד  והבית  חדשים  אנשים  הכירו 

אולמות  לשכור  החלו  כבר  הם  הקהל.  את  מלהכיל 
למקום  לעבור  שצריך  והבינו  השבת,  סעודת  לצורך 
גדול יותר. בכל פעם שמצאו מקום כתבו לרבי שליט"א 
מלך המשיח, אך לא קיבלו אישור לעבור. תמיד קיבלו 

תשובה לגבי בניית בנין.

תרומה בהפתעה
בקרב  לפעילות  במקביל  לפיליפינים,  שהגיעו  מאז 
היהודים והישראלים, עסק הרב לוי גם בהפצת הרעיון 

של שבע מצוות 'בני נח' אותן מחויבים הגויים לשמור. 
"הייתי מעביר שיעורים בנושא לעיתים קרובות. פעם 
שליח  כי  אומר  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי  ראיתי 
ממש.  בגשמיות  ברכה  לו  תהיה  בנושא  שיעסוק 
קבוע  שיעור  ופתחתי  יותר,  בזה  להשקיע  החלטתי 
בו  זמנים שהשתתפו  היו  יום ראשון.  בכל  שהתקיים 

בין 50 ל-100 איש".
שהתעניינו  סינים  זוג  בני  לו  הכיר  מישהו  אחד  יום 
להם  "אמרתי  יהודי.  רב  לפגוש  וחיפשו  ברוחניות 
לכך  ובהמשך  המצוות,   7 את  לשמור  צריכים  שהם 
הנושא. עם  ללמוד על  כדי  עוד כמה פעמים  נפגשנו 
וביקשתי  אמידים,  באנשים  שמדובר  הבנתי  הזמן 
ואני  הבנייה,  בשביל  בנקאית  הלוואה  עבורי  שייקחו 
אחזיר להם את הכסף במשך עשר השנים הקרובות. 
עבור  מתאים  שטח  ומצאנו  הסכימו,  הם  להפתעתי 
איתם  נפגשתי  למוכר  הכסף  העברת  לפני  יום  הבנין. 
כדי לוודא שאין בעיות של הרגע האחרון, ודיברתי גם 
על החזרת ההלוואה בתשלומים חודשיים. הם אמרו 
מדובר  כתרומה'.  זאת  לתת  החלטנו  צורך,  'אין  לי: 

בסכום של למעלה מחצי מיליון דולר".

שדרוג בפעילות
הבנייה יצאה לדרך, כאשר תוך כדי הוא מתייעץ עם 
 9 של  בנין  "הרמנו  התוכניות.  את  ומרחיב  ידידים 
חנות,  ילדים,  גן  אולם,  בתוכו מקווה,  קומות שכולל 
מסעדה, בית כנסת, חדרי אירוח, ועוד. מהרגע שעברנו 
את  בפעילות.  ממש  של  שדרוג  ראינו  החדש  לבנין 
הבנין כולו בנינו בצורת 770 המקורי שבניו יורק, זה 
היה ברור לי מהרגע הראשון". הרב לוי מסכם ואומר 
כי "העיקר שנזכה להיות כבר בבית המקדש השלישי, 
את  מעודד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את  לראות 

שירת 'יחי אדוננו...' ומתוועד עם כולם". 

שוחט עם נסיון מעשי
אודות  כותב  אתה  בו  למכתבך,  במענה 
שוחט  ולאחרי-זה  בודק  להיות  ההצעה 

בהמילטון.
שוחט  נעשה  שאדם  שלפני  נהוג  בכלל 
שוחטים  עוד  בה  שאין  בעיר  עצמאי, 
בפועל  שוחט  קודם  להיות  יש  אחרים, 
עם עוד שוחטים מומחים. אף שלמדו את 
וגם  שוחטים,  ומפי  ספרים  מפי  ההלכה 
מעט ניסיון מעשי, עדיין אין זה מגיע לידי 
לקבל  אומרת  )זאת  בפועל  שוחט  להיות 
משרת שוחט-ובודק בעצמו(, שכן אין חכם 
כבעל נסיון. ואפילו במקום שבו שוחטים 
אלו  מראש  לחזות  אפשר  אי  לגלאט,  רק 

שאלות וספיקות עלולים לצוץ.
השוחטים  עם  להיות  עדיין  צריך  ולכן 
מעשי,  נסיון  יותר  ולרכוש  במונטריאול 
עצמאי  שוחט  להיות  כדי  דיו  שיהיה 
בעיירה. ואם יש ספק הרי ידוע ששב ואל 
תעשה עדיף. ובפרט בענין אחראי כהאמור, 
והשם יתברך ינחה אותך באופן הטוב לפניו 

בכל האמור.
)אגרות קודש חלק יח עמוד ס - תרגום(

לבעיות בדיבור
במה שכתב אודות אופן דיבורו, מובן וגם 
פשוט, שאין זה אלא ענין של עצבים, והעצה 
לזה היא התבוננות בענינים המחזקים את 
מדת הבטחון בהשם יתברך, והעיקר בענין 
השגחה פרטית, שהשם יתברך משגיח על 
כל אחד ואחד בכל פרט ופרט, ובכל רגע, 
זה  הרי  התורה,  קריאת  בענין  בפרט  וגם 
נעשה לכבוד השם יתברך, ולכבוד התורה, 
ואין כל משמעות למה שאנשים חושבים, 
לאנשים,  לב  השימת  את  מקטין  זה  שכל 
ותסתלק  תקטן  ובמילא  סביבו,  העומדים 

ההתרגזות.
אם קורה שמילה מסוימת קשה לבטא, אזי 
כמה  ולקרוא  לחזור  היא,  הפשוטה  העצה 
מילים לפני זה )אם אין לפני זה שם(, ואזי 
יחד  יותר  חדה  בצורה  מתבטאת  זו  מילה 
עם האחרות, ובטח הרופא המטפל בו יוכל 

למצוא ולייעץ לו יותר פרטים בזה.
מתחזק,  בכללות  הבריאות  מצב  וכאשר 

מורגשת הטבה גם בעצבים ותוצאותיהם.
)אגרות קודש חלק יח עמוד כא - תרגום(

בנין 770 גם בפיליפינים

הרב יוסי לוי, באירוע חנוכת בנין 770 בפיליפינים

יום לפני העברת הכסף. 
דיברתי איתם על החזרת 

ההלוואה בתשלומים 
חודשיים. הם אמרו לי: 'אין 

צורך, החלטנו לתת זאת 
כתרומה'. מדובר בסכום של 

למעלה מחצי מיליון דולר


