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במשך כל ימי השנה, אנשים מגדירים את רמת ההקפדה 
שלהם בענינים שונים הקשורים לתורה ולמצוות, בצורות 
את  מסמלת  המהדרין'  מן  'מהדרין  רמת  כאשר  שונות, 
את  האדם  רואה  תמיד  לא  ביניהם.  והמקפידה  הגבוהה 
עצמו שייך לרמה זו, ולפעמים מאפשר הוא לעצמו הנחות 

חש  והוא  מאחר  מסויימות, 
בדרישה  נמצא  אינו  במילא  כי 

עצמית גבוהה.
החנוכה,  ימי  מגיעים  כאשר 
ישנם  כי  המשנה  לנו  מגלה 
אופנים שונים בהם הגדירו חז"ל 
ואת  החנוכה,  מצוות  קיום  את 
האופן בו נוהגים כל עם ישראל, 
בשולחן  להלכה  שנפסק  )האופן 
ערוך, מאוחר יותר(, בו מדליקים 
מידי יום נר נוסף, כמספר הימים 
כשיטת  החג  במהלך  שעברו 
השייכת  דרך  זו  הרי  הלל,  בית 

למהדרין מן המהדרין.
יהודי את מהותו  בכך מגלה כל 
לרמת  ששייך  כמי  האמיתית, 

ההתחברות הנעלית ביותר לתורה ולמצוות.

מה שהנרות מספרים
הזדמנות  מהווים  זה,  ראשון  ביום  שיחלו  החנוכה  ימי 
בימים  שאירע  הנס  בסיפור  להתבונן  ואחת  אחד  לכל 
אלו )"בימים ההם בזמן הזה"(. אדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף 
יצחק, הרבי הקודם מליובאוויטש( אמר שיש להאזין למה 

שהנרות מספרים.
הנפש  מסירות  על  הנרות  לנו  מספרים  היתר,  בין 
על  במלחמה  אז,  היהודים  של  המוחלטת  וההתמסרות 
השועט  ההמון  מול  והמתייוונים...  היוונים  מול  זהותם 
בריצה לעבר רעיונות של קידמה ושל עולם מפותח וחדש 
את  מאחור  המשאיר  יותר 
)חלילה  הקדושה  התורה 
המכבים  נעמדו  וחס(, 

כחומה בצורה ובהכרזה 'מי לה' אלי' קיבצו אליהם את כל 
מי שחפץ היה להמשיך במסורת התורה ללא פשרות.

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש באופן מיוחד את המילים 
הנאמרות בתפילת 'ועל הניסים' הנאמרת בתפילת שמונה-
עשרה בימי החנוכה, שם אנו מזכירים "כשעמדה מלכות 
ישראל,  עמך  על  הרשעה,  יון 
ולהעבירם  תורתך  להשכיחם 
עיקר  אשר  רצונך...",  מחוקי 
היוונים,  ניהלו  אותה  המלחמה 
היתה  דאז,  הקידמה  מייצגי 
כנגד ההתמסרות לקיום התורה 
מתוך ביטול לבורא העולם. אין 
קיום  עם  הם,  אמרו  בעיה,  לנו 
מצוות על פי שכל והגיון, קיום 
המובנים  אלו  התורה,  חוקי 
אנו  גם  איתם  האנושי,  בשכל 
לעשות  מדוע  אך  מסכימים, 
זאת, מתוך אמונה בקדוש ברוך 
הוא, ולא מתוך הגיון בריא של 
אש  ניצתה  זאת  ועל  אנוש.  בני 
האמונה  שימור  על  המערכה, 
הטהורה, שבאה לידי אקרוד הסיום המרשים, במציאת פך 
קטן של שמן טהור. דווקא שמן טהור, רק איתו נדליק את 
לידי שימוש  נגיע  ולא  בנצחונם,  המנורה, אמרו המכבים 
בשמן שנפסל ונטמא, ואכן הנס המופלא של הנרות שדלקו 

שמונה ימים מצויין עד לעצם היום הזה.

עוצמה בלתי מוגבלת
לא לחינם קבעו חז"ל כי גם לעתיד לבוא, כאשר יתבטלו 
יורגשו בתוך תקופת האור האלוקי המופלא  ולא  החגים, 
של הגאולה האמיתית והשלימה, הרי שגם אז יאירו ימים 
אלו, ועם ישראל ימשיך לציינם באופן חגיגי. כח מסירות 
יהודי,  כל  של  בתוך-תוכו  הטמון  ישראל,  עם  של  הנפש 
אצל  הטמון  הכח  גם  וזהו  הפסק  ללא  בתמידיות  מאיר 
כל אחד שבכוחו להביא בפועל את התגלותו המלאה של 
הרבי שליט"א מלך המשיח, בפועל ממש, ברגע זה, בגאולה 

האמיתית והשלימה, עכשיו ממש!

מאירים באור הגאולה

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  כהוראת 
החנוכה  חג  של  הראשון  מהנר  החל 
הפעילים  יצאו  הקרוב(  ראשון  )ביום 
את  להביא  מנת  על  חנוכה',  ל'מבצע 
הערים  במרכזי  יהודי.  לכל  החג  אור 
בכל רחבי העולם כבר הוצבו חנוכיות 
הענק, בהם יערכו ההדלקות המרכזיות, 
כדי לפרסם את הנס ברחובה של עיר, 
באירועי 'הקהל' המוניים. מאות אלפי 
המצווה  בקיום  יסייעו  חנוכה  ערכות 
בתי  הרפואה,  בתי  הצבא,  בבסיסי 
האבות, בתי המעצר ובכל בית יהודי. 
הערים  ברחובות  ינועו  האור  שיירות 
לאורך לילות החג ויביאו את מסר החג 

לצד בשורת הגאולה והגואל.

נוסעים לבית משיח 770

והמונים  בעיצומה,  'הקהל'  שנת 
לרבי  השנה  ימי  כל  במהלך  נוסעים 
בניו  ל-770  המשיח,  מלך  שליט"א 
איתם  מביאים  החנוכה  ימי  יורק. 
וטף  נשים  אנשים  אורחים,  של  שיא 
שיגיעו במהלך ימי החנוכה. יצויין כי 
מידי יום, בסיום תפילת מנחה )אחרי 
ורבע לפי שעון ישראל(  השעה עשר 
כאשר  המרכזית,  ההדלקה  מתקיימת 
אלפים נוכחים במקום בשעה זו. ניתן 
בכל  מהמעמד  החי  לשידור  להצטרף 
 770live.com לייו   770 באתר  יום 

המשדר מהנעשה במקום, 24 שעות.

החג שלא
יתבטל לעולם

קשר ישיר עובר בין פעולת המלחמה שהכריזו המכבים כנגד היוונים, לבין נקודת היהדות העוצמתית הטמונה 
אצל כל אחד ואחת, כוח מסירות הנפש, שבכוחו לפעול את התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
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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
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על אף הכלל ההגיוני ששמו של דבר מבטא את תוכנו, 
הפרשה  שם  בין  קשר  אין  השבוע  בפרשת  כי  נראה 
מצב  מתארת  "וישב"  המילה  שכן  בה,  המסופר  ובין 
עוסקת  הפרשה  ואילו  ובשלווה,  במנוחה  ישיבה  של 
בסיפור מכירת יוסף וירידתו למצרים, דבר שהפר יותר 

מכל את שלוות יעקב אבינו.
על הפסוק "וישב יעקב" אומרים חז"ל: "ביקש יעקב 
ובהמשך:  יוסף",  של  רוגזו  עליו  קפץ  בשלווה,  לישב 
ברוך  לישב בשלווה, אמר הקדוש  "צדיקים מבקשים 
הוא לא דיים )לא מספיק להם( לצדיקים מה שמתוקן 
)מוכן( להם לעולם הבא . . שמבקשים לישב בשלווה 

בעולם הזה".
הצדיקים  שבקשת  לכאורה  עולה  אלו  חז"ל  מדברי 
ועד שכל  לחטא תחשב,  הזה  בעולם  בשלווה  לשבת 
סיפור מכירת יוסף בא כעונש על בקשת יעקב לחיות 
שרצון  לומר  ייתכן  איך   - ביותר  ותמוה  בשלוה, 
הצדיקים הוא חטא, ובפרט שבוודאי מדובר על צדיקי 

אמת שאין בהם חטא ועוון?

מה לא טוב בשלווה? 
רצון  אינו  בשלווה"  "לישב  שהרצון  לומר  מוכרחים 
ביותר  חיובי  עניין  הוא  ואדרבה,  חלילה,  שלילי 
אלא  בשלימות.  עבודתו  את  לבצע  לצדיק  המאפשר 
איפשר  לא  שהקב"ה  הסיבה  מהי  להבין  יש  שעדיין 

ליעקב )ולצדיקים( לישב בשלווה כפי רצונם?
שמבקשים  והשלווה  המנוחה  הוא:  לכך  וההסבר 
הצדיקים איננה רק שלווה גשמית, אלא בעיקר מנוחה 
צדיקים  כאשר  לבוא  לעתיד  שיהיה  כפי  רוחנית, 
יושבים בעולם הבא ונהנים מזיו השכינה. ואף שזמנה 

לבוא, מבקשים אותה  זו הוא רק לעתיד  של מנוחה 
בתורה  לעסוק  שיוכלו  כדי  כעת,  כבר  הצדיקים 

ובמצוות ללא שום הפרעה.

מנוחה שלמה
כי  שלילית  בקשה  אינו  לשלווה  שהרצון  מובן  ומזה 
אם חיובית ורצויה, אלא שכעת אין הצדיקים עומדים 
בשלימות עבודתם ומנוחה זו שמורה רק לעתיד לבוא, 

כחלק מהשכר על קיום התורה ומצוות.

הרי  יעקב  זה:  בהסבר  ברור  לא  עדיין  אחד  פרט  אך 
ידע בוודאי את מצבו בעבודת ה', ואם בכל זאת הוא 
ביקש ודרש לשבת בשלווה מוכרחים לומר שכבר אז 
הוא היה ראוי לכך, ומדוע אם כן לא נתן לו הקב"ה 

את המנוחה?
הייתה  לא  יעקב  שביקש  שהמנוחה  לומר  יש  אלא 
המנוחה השלימה כזו שתהיה בגאולה, אלא רק מנוחה 
שתאפשר לו לחיות את חייו בשלווה וללא הפרעות. 
כדי  מושלמת,  ושלווה  מנוחה  לו  לתת  רצה  הקב"ה 
וזו  יזכה לחיות כמו בעולם הבא,  שכבר בעולם הזה 

השלווה שקיבל לאחר שירד למצרים )בפרשת ויחי(.
יעקב לקבל את כל  זו היה צריך  לזכות במנוחה  כדי 
הזדכך  הוא  ידם  שעל  יוסף,  מכירת  של  הייסורים 
את  לקבל  זכה  ואז  העבודה,  לשלימות  והתעלה 
זהו הקשר עם שם  בגאולה.  השלווה האמיתית, כמו 
הפרשה "וישב", כי כל מטרת סיפור מכירת יוסף היה 
בפנימיות הדרך הסלולה שבה קיבל יעקב את המנוחה 

והשלווה השלימה.

צריך לבקש
הנכספת  השלווה  את  הוראה:  ללמוד  ניתן  זה  מכל 
קיבל יעקב רק לאחר שביקש לשבת בשלווה, שמזה 
למדים אנו עד כמה נוגע שכל יהודי יבקש וידרוש את 
הגאולה, כיוון שהקב"ה מתאווה וממתין לתפילת עם 

ישראל, שיבקשו ויתבעו שרצונם לישב בשלווה.
בשלווה"  "לישב  באמת  יבקשו  ישראל  בני  כאשר 
יביא הקב"ה את  בגאולה השלימה, הרי שתיכף ומיד 

הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. 
)על פי לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 176(

לבקש באמת את שלוות הגאולה

צריך לפרסם את הניסים 

ימי  שבשאר  אם–תרצה–לומר  אפילו 
השנה לא צריכה להיות כזו הדגשה בענין 
חנוכה  בימי  אבל   .  . ניסא  פרסומי  של 
לומר,  ויש  ניסא,  פרסומי  להיות  צריך 
שזה כולל לא רק את נס המלחמה ונס 
פרסומי  אלא  השמן(,  פך  )של  החנוכה 
ניסא בכל הניסים שהקב"ה עושה לבני 
ישראל – "בימים ההם בזמן הזה". ועוד 
ונתינת  וההודאה  ההכרה  העיקר:  והוא 
השבח לה' על הניסים שהוא עושה, הרי 
בנוסף על ענין של הכרת טובה – הרי–
זה גם נוגע לביאת משיח צדקנו בגאולה 

האמיתית והשלימה.
)דבר מלכות ש"פ וישב ה'תשנ"ב - מוגה(

וישב יעקב בארץ מגורי אביו )וישב לז, א(
החידוש שבעבודתו של יעקב בפרשיות וישלח )וישלח 
ויצא  יעקב( לגבי עבודתו בפרשיות  )וישב  וישב  יעקב( 
)"יעקב  יצחק"  תולדות  )"אלה  ותולדות  יעקב(  )ויצא 
הם  וישב  וישלח  שפרשיות  בפרשה"((,  האמורים  ועשו 
בגמר עבודת הבירורים )הן הבירורים דלבן והן הבירורים 
ומצב  להמעמד  כבר  מוכן  שיעקב  כך  כדי  ועד  דעשו(, 
דימות המשיח, שלכן: )א( "וישלח יעקב מלאכים לפניו 
ש"נגמר  להודיעו  ששלח  שעיר",  ארצה  אחיו  עשו  אל 
ונשלם . . בתכלית השלימות . . הבחי' ומדרגות . . כולם 
להגאולה,  יחדיו  לילך  הזמן  והגיע  כו'",  ונתקנו  נתבררו 
שנאמר  המשיח,  "בימי  כמו  שעירה",  אדוני  אל  "אבוא 
)בסיום וחותם ההפטרה דפרשת וישלח( ועלו מושיעים 
בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה", )ב( 
"וישב יעקב", "ביקש יעקב לישב בשלוה" – וישב בשלוה 
בפועל עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף, ועוד–הפעם בשלוה 

קיום  דזמן  ועד  לחייו(,  קמ"ז   – )קל"א  מצרים  בארץ 
יהי'  היעוד דה"שלוה" האמיתית שבימות המשיח, שאז 
שלימות הענין ד"פדה בשלום נפשי", כפי שמבאר אדמו"ר 
האמצעי שאמיתת ושלימות הענין ד"פדה בשלום נפשי" 
יהי' בימות המשיח )באופן נעלה יותר אפילו מכמו שהי' 

בזמן דוד ושלמה(.
)דבר מלכות, שבת פרשת וישלח תשנ"ב(

וישב יעקב בארץ מגורי אביו )וישב לז, א(
...וכן הוא אומר למשיח, )ישעיה ו'( והוכן בחסד כסא, 
אעשה  ואני  ישב  הוא  הקב"ה  אמר  באמת,  עליו  וישב 
לעשות,  עלינו  ומה  באמת.  עליו  וישב  לכך  מלחמה, 
לקרות ולשנות בתורה שנקראת אמת, )משלי כ"ג( אמת 

קנה ואל תמכור, הוי וישב עליו באמת.
)מדרש שוחר טוב, מזמור קי(

זמני
השבת

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

16:12   16:20   16:05  16:16  16:02 		הדלקת	נרות	

17:16   17:21   17:17  17:19   17:18 		יציאת	השבת		

הפטרה:	כה	אמר	ה'	-	מי	לא	ינבא	)עמוס	ב,	ו	-	ג,	ח(
שבת	מברכים	חודש	טבת.	המולד:	יום	שישי	שעה	11,	12	דק',	9	חלקים.	ר"ח	ביום	הש"ק	ולמחרתו	ביום	א'

המנוחה שביקש יעקב לא 
הייתה המנוחה השלימה 
שתהיה בגאולה, אלא רק 

כזו שתאפשר לו לחיות ללא 
הפרעות. הקב"ה רצה לתת לו 

מנוחה ושלווה מושלמת



  כ"ב-כ"ח כסלומורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

למה ללמד זאת ילדים קטנים?פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	טומאת	צרעת.	פרק	יד-טז.
הל׳	מטמאי	משכב	ומושב..	פרק	א-ג.

פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

פרק	יג.	הל׳	שאר	אבות	הטומאות..	פרק	א-ב.
פרק	ג-ה.

הל׳	מלוה	ולוה.	פרק	ח.
פרק	ט.
פרק	י.

פרק	יא.

פרק	יב.
פרק	יג.
פרק	יד.
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'לטעום' משיח – 
היום!

הפתרון  מונח  החסידות  תורת  בלימוד  כי  הובא,  שעבר  בשבוע 
להידרדרות המוסרית הקיימת בדורנו, הדור האחרון בגלות והדור 
הראשון לגאולה, אך ישנו טעם נוסף ועיקרי לכך שלימוד תורת 

החסידות באה בתקופת ההכנה לגאולה השלימה:
באו  בכסלו(,  בי"ט  יצא  )ממנו  במאסר  הזקן  אדמו"ר  כששהה 
פעם לבקר אותו רבותיו הקדושים, הבעל שם טוב והרב המגיד 
ממעזריטש. וכאשר שאלם אדמו"ר הזקן, מדוע הוא יושב במאסר, 
השיבו לו שנתעורר עליו קטרוג בשמים על כך שהוא אומר דברי 
כך  "אם  הזקן:  האדמו"ר  אותם  שאל  ובהרחבה.  בגילוי  חסידות 
האם עלי להפסיק?" אמרו לו הבעש"ט והמגיד: "מכיוון שהתחלת 

אל תפסיק, ואדרבא, לכשתצא תאמר יותר".  
שאדמו"ר  לומר  אפשר  כיצד  תמיהה:  מעורר  זה  סיפור  לכאורה, 
הזקן נאסר בגלל הקטרוג שנתעורר עליו מפני שהפיץ חסידות? 
הרי אדמו"ר הזקן כבר הסביר בחיי רבו המגיד את החשיבות של 
הפצת תורת החסידות, באמצעות המשל מבן המלך )כפי שהובא 

בהרחבה בגיליון הקודם(, ומדוע חזר ונשנה הקטרוג?
בצורה  החסידות  את  הפיץ  הזקן  שאדמו"ר  היא,  לכך  התשובה 
שונה מאשר רבו המגיד, ולכן התעורר עליו קטרוג חדש. המגיד 
הפיץ את תורת החסידות בצורת פתגמים קצרים, ואמרות עמוקות 
שהדרך לקבל ולקלוט אותם היא בעיקר באמצעות כוח האמונה, 
והם משפיעים בעיקר על הרגש ועל המידות. אדמו"ר הזקן הוסיף 
באמצעות  אנושי,  בשכל  החסידות  רעיונות  את  והלביש  כך  על 
העדינים  העניינים  את  'הוריד'  הוא  והסברים.  דוגמאות  משלים 
והמופשטים ביותר עד שהם יחדרו בהתיישבות בכוחות החכמה 

בינה ודעת של האדם!

הכנה לגאולה האמיתית והשלימה
כדי  הספיק  המלך  מבן  המשל  מחדש.  הקטרוג  התעורר  כך  ועל 
להצדיק הפצת חסידות בצורה של נקודות קצרות ותמציתיות כמו 
אותה טיפה הנכנסת לפיו של בן המלך ומצילה את חייו, אך משל 
זה לא יועיל להצדיק את דרכו של רבינו הזקן שלא הסתפק בטיפה 

אחת אלא הפיץ את החסידות בהרחבה רבה.
שהתחלת  "מכיוון  והמגיד  טוב  שם  הבעל  לו  אמרו  זאת,  עם 
בהפצת  הזקן  אדמו"ר  המשיך  המאסר  לאחר  ואכן,  תפסיק".  אל 
החסידות באופן של הרחבה ועוד יותר מלפני כן. ומדוע? מכיון 
שאנו מתקרבים לימות המשיח שאז "יהיו ישראל חכמים גדולים 
האדם",  כוח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים 
לעסוק  עלינו  ובאים  שקרבים  אלו  לימים  כהכנה  עתה  גם  ולכן 

בעניינים אלו בהבנה והשגה באופן של חכמה בינה ודעת.
ובלשון הרבי שליט"א מלך המשיח: "המעלה המיוחדת של ראש 
השנה ומתן תורה דתורת החסידות חג החגים )י"ט כסלו(, שבו 
מתחילה ההתגלות של תורתו של משיח, טעמי תורה 'תורה חדשה 

מאתי תצא"'.

מקורות: רמב"ם הל' מלכים פרק י"ב הלכה ב. תקוני זהר ת"ו בסופו. אגרות 
קודש אדמו"ר הריי"צ ח"א עמ' קמ"ז. ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמ' 

קצ"ד ואילך. לקו"ש חלק ל עמ' 170 ואילך. ספר השיחות תשנ"ב עמוד 160. 
לקו"ש חלק ט"ו ]מתורגם[ עמ' 303.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

יש רבי בישראל!

ילדים	 ללמד	 החלו	 אשר	 	- הארץ	 לשלימות	 מגיעים	 התורה	 ומשלימות	
קטנים	שיש	למסור	חלקים	מארץ	ישראל	לגוים.	ובכך	עושים	"מפי	עוללים	
ילדים	קטנים	שיש	 עם	 לומדים	 -	מדוע	 מ"עוז"!	 -	ההיפך	 יסדת"	 ויונקים	

למסור	חלקים	מארץ	ישראל	לגוים?!
)על-פי	שיחת	שבת-פרשת	וישב	תשל"ד	-	בלתי	מוגה(

מהורהרים  הרופא  מחדר  יצאו  הזוג  בני 
ומוטרדים. הבשורות שבפי הרופא מטרידות 
כעת  מוטלת  הצעירות  כתפיהם  על  מאוד. 

אחריות להחלטה גורלית.
בני הזוג הם הרב בועז ופרדי קליין, שלוחי 
המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי 
כבר  הזוג  לבני  שבארגנטינה.  בברילוצ'ה 
היו שני ילדים, אך הם שאפו להקים בעז"ה 
הם  פוריות  אתגרי  בשל  גדולה.  משפחה 
פנו לטיפול רפואי. עם תחילת הטיפול פנו 
השניים במכתב לרבי שליט"א מלך המשיח 
לפרי  לזכות  הקדושה  ברכתו  את  וביקשו 
באמצעות  שקיבלו  התשובה  נוסף.  בטן 
האגרות קודש היתה מדוייקת )כרך יד עמוד 

תיא(:
על  שיחיו  זוגתו  ואת  אזכירו  "כבקשתו 
מורי- כבוד-קדושת  של  הקדוש  הציון 
לבבם  משאלות  למילוי   .  . אדמו"ר  וחמי 
)=לילדים  וקיימא  חיא  לזרעא  לטובה 
בהשפעה  שיוסיף  ככל   .  . וקיימים(  חיים 
שעל  והחזקתה,  היהדות  בהפצת  בסביבתו 
זה אמרו רבותינו ז"ל . . כל המלמד את בן 
במידתו  הנה  ילדו,  כאילו  כו'  תורה  חברו 
אלא  מידה  כנגד  מידה  שהיא  הקב"ה  של 
שכמה פעמים ככה – השכר הוא בזרעא חיא 
 .  . לבניך כפשוטו  ושננתם  ולקיום  וקיימא 

בברכה לבשורות טובות".
המפורשת  מהברכה  נרגשים  היו  הזוג  בני 
בהבטחה  הבחינו  גם  הם  אז  כבר  שקיבלו. 
הם  ככה".  פעמים  "כמה  תהיה  שהברכה 
לכמה  ברכה  על  מרמז  זה  שאולי  הבינו 
ילדים. רק שהם לא שיערו מראש את גודל 

הברכה...
כפי ההוראה שקיבל במכתב, התמסר הרב 
קליין במיוחד להפצת היהדות וללמד תורה 
שרעייתו  עד  רב  זמן  עבר  לא  לאנשים. 

גילתה שיש אכן בשורות טובות...
בשמחה ובהתרגשות הלכו בני הזוג לבדיקות 
בהריון",  את  גברת,  "אכן  במרפאה.  היריון 
פסק הרופא בעודו עורך את הבדיקה, "אך 
רק רגע, יש לנו כאן שני עוברים!", תיקן את 
עצמו הרופא, "רגע רגע, בעצם אלו שלושה 
ארבעה!  רגע...  עוד  המתינו  אך  עוברים! 
הכריז  גברת!",  בבטנך,  יש  עוברים  ארבעה 

הרופא בהתרגשות...
הנרגש  הזוג  אל  הבכיר  הרופא  פנה  "ראו", 
תוך שהוא בורר את מילותיו בקפידה, "גם 
על  והתרגשותכם  לשמחתכם  שותף  אני 
גם  שיש  לכם  דעו  אך  הטובות,  הבשורות 
עוברים  רב  היריון  בכל  למטבע.  שני  צד 
ישנו חשש שהריבוי בכמות יבוא על חשבון 
הריבוי באיכות. עלולים להיוולד חס וחלילה 

שגורם  מה  כראוי,  יתפתחו  שלא  תינוקות 
עם  החיים.  לכל  חמורות  רפואיות  לבעיות 
כל הצער והכאב, אני חושב שהדבר הנכון 
עבורכם כעת, הוא לעשות דילול עוברים"...

מהורהרים  הרופא  מחדר  יצאו  הזוג  בני 
ומוטרדים. כיצד יקחו על כתפיהם החלטה 
כה גורלית... הם החליטו לכתוב שוב לרבי 
בעצתו.  ולשאול  המשיח  מלך  שליט"א 
התשובה שקיבלו באמצעות האגרות קודש 
מדהימה  שוב  הייתה  רטז(  עמוד  ח  )כרך 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  וברורה. 
בהם  ממש  מילים  באותם  שם  השתמש 

השתמש הרופא:
עניינים  שני  שיהיו  יצליחם  יתברך  "השם 

אלו בריבוי בכמות ובריבוי באיכות"!
המסר היה ברור. הם הודיעו לרופא כי הם 

ממשיכים את ההיריון עד הסוף.
קליין  הגברת  ילדה  האחרון,  תשרי  בכ"ו 
בשעה טובה ארבעה תינוקות חמודים. שני 
"אני  ושלמים.  בריאים  בנות.  ושתי  בנים 
משמים.  עצומה  מתנה  שקיבלתי  מרגישה 
בו  בלוטו  פעמים  ארבעה  לזכות  כמו 
זמנית!", אומרת הגברת קליין בהתרגשות...

)אגרות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כותב 
קודש כרך ג עמוד נד(: יש רבי בישראל, ואין 
ללכת  והרוצה  הטבע.  בהגבלות  נכנס  הוא 
לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' – 

לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי! 

הרב בועז קליין

בני הזוג יצאו מחדר 
הרופא מוטרדים. כיצד 

יקחו על כתפיהם 
החלטה כה גורלית... 
הם החליטו לשאול 

שוב את הרבי שליט''א 
מלך המשיח



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

פעמים רבות חוזר ואומר הרבי שליט"א מלך המשיח 
כי לאור העובדה שאנו נמצאים בזמן מיוחד – בתקופת 
ימות המשיח, על סף התחלת הגאולה – ישנה חשיבות 
מיוחדת להתחיל לסגל לחיינו כבר כעת את ההנהגה 
הוא  לכך  המפתח  כאשר  המשיח,  לימות  המתאימה 
בלימוד שיחות ה'דבר מלכות'. הוראה זו ניתנת ליישום 
כגון להתנהל בעבודת השם האישית  במובנים רבים, 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה בו אנו נמצאים עתה. 
סגנון  לאמץ  פשוט  היא  הבולטות  הדוגמאות  אחת 
בחיי  להתנהל  ובאמצעותם  גאולתי,  ותגובה  חשיבה 
ואף  גאולה  חי  עצמו  האדם  כזה  באופן  היום-יום. 

מקרין אווירה ותחושה של גאולה על סביבתו.

שיטת מאושרים
במשך כמה שנים חיפש הרב אריה קירשנזפט מכפר 
חב"ד לבצע את ההוראה הזו, באמצעות פיתוח שיטת 
הרבי  שיחות  על  מבוססת  שתהיה  ייחודית  טיפול 
 )1991-2( תנש"א-ב  מהשנים  המשיח  מלך  שליט"א 
המכונות בשם 'דבר מלכות'. "לאחר אינספור פעמים 
של לימוד השיחות, הגעתי לנקודה שחוזרת על עצמה 
ומאפיינת את הסגנון הכללי שלהן, והיא – לגלות את 
ניצוץ  למעשה  שהוא  'עצם'  המכונה  הפנימי  ה'אני' 
ולהביא אותו  ואחת,  בכל אחד  משיח הפרטי הקיים 
לידי ביטוי בכל הכוחות והרגשות, המכונים 'גילויים'. 
הנקראת  השיטה  פי  על  באנשים  לטפל  התחלתי 
חב"ד,  בכפר  קליניקה  פתחתי  ובהמשך  'מאושרים' 
קשים  במקרים  גם  הצלחה,  בזה  ראיתי  השם  וברוך 

כגון חרדות וכדומה". 
להפיץ  ניתן  כיצד  לחשוב  החל  הוא  ההצלחה,  לאור 
לילדים  ליצור משחק  את הדבר. אחד הרעיונות היה 
שישלב בתוכו כלים טיפוליים על פי שיטת 'מאושרים' 
וכך ליצור דבר אטרקטיבי שכולל הנאה ולימוד גם יחד.

מלך הרגשות
שהרי  המחשבה  בי  עלתה  הכללי  הרעיון  "לאחר 
נמצאים כעת בשנת 'הקהל', ואם כן מן הראוי לחבר 
'מלך  המשחק  יצא  "כך  מספר.  הוא  הדברים",  בין 
אסטרטגי  משחק  נפלא  באופן  המשלב  הרגשות', 
והנאה ברמה גבוהה, כלים טיפוליים לפיתוח והעצמה 
של הילד באופן חיובי, והכל באווירה של שנת 'הקהל', 
לבית המקדש לשמוע  ובאים  כולם מתקבצים  כאשר 
את המלך קורא בתורה. כל שחקן מקבל מגוון דמויות 

שלכל אחת כללים יחודיים בהתאם לאופי שלה, והוא 
צריך להיות הראשון שיצליח להביא את כולם לבית 
להשיב  שצריך  שונות  שאלות  ישנן  בדרך  המקדש. 
לנצח  מאוד  שרוצה  הילד  וכך  נכונה,  בצורה  עליהן 

במשחק מאמץ לעצמו דרך חשיבה גאולתית".
הוא חבר לרב שמואל מיפעי, והפרויקט הלך והתקדם. 
'הדסטארט'  בקמפיין  יצאו  והם  מוכן,  המשחק  כעת 
הדרוש  לסכום  להגיע  במטרה  המונים  למימון 
את  להזמין  אפשרות  למעשה  זו  המשחק.  להדפסת 
עד  ולקבלו  מוזל  במחיר  מוקדמת  ברכישה  המשחק 
הבית. לתומכים בסכומים גבוהים יותר מצפות מגוון 

הפתעות, כפי שניתן לראות באתר.

לגלות את המשיח
"יש כאן הזדמנות מיוחדת לתת לילד אפשרות לגלות 
ולהקנות  שבו,  ה'משיח'  את  ומודרך  מודע  באופן 
בעיות  לפתור  לו  שתסייע  גאולתית  חשיבה  דרך  לו 
וקונפליקטים באופן המתאים לימות המשיח, ותעצים 
שיחות  פי  על  וחסידית  חיובית  בדרך  אישיותו  את 
ה'דבר מלכות' של הרבי שליט"א מלך המשיח", אומר 

הרב קירשנזפט.
הסתיימה,  לא  עוד  הנוכחי  הפרויקט  על  העבודה 
ליצור   – כבר מתרקמות  הדרך  להמשך  התוכניות  אך 
משחקים גם לנוער וגם למבוגרים, שיסייעו להתמודד 
עם אתגרי גיל הנעורים, לחזק את הקשר הזוגי, וגם 
משחק רב גילאי ליצירת זמן איכות בין הורים לילדים. 
הכל ברוח כזו של גילוי המשיח האישי המביאה לגילוי 
של  המשותפת  המטרה  למעשה  שזו  הכללי  המשיח 
כל אחד ואחת אנשים נשים וטף – ההתגלות המלאה 
בגאולה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  והמושלמת 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
  www.headstart.co.il/project/70256 :לפרטים

לא לוותר על כשרות
הילדים  אודות מצב הבריאות של  כותבת 
בנוגע  לנהוג  כיצד  בשאלה  ומסיימת  שי', 
למאכל לא מהודר, ומשערת שהמאכל יכול 

להוסיף לילדים תאבון.
בכלל הידור במאכלים )כמבואר במקומות 
נוגע לא רק לשמירת המצוה, אלא  רבים( 
כיון שמכל מאכל נעשה אחר כך דם ובשר 
הגוף, המתקשר עם הנשמה, הרי שכשרות 
האופי  על  משפיע  המאכלים,  ועדינות 
והמדות טובות של זה המשתמש במאכל, 
וטהרת  עדינות  בהידור,  תוספת  כל  ולכן 
כהוספה  להחשב  היא  גם  צריכה  המאכל, 
בבניית והטבת ועידון האופי והמדות ואם 
כן הוא אצל מבוגרים הרי עאכו"כ שכן הוא 
ונבנה.  הולך  שלהם  שהאופי  ילדים,  אצל 
מובילים  כיוון  באיזה  ביותר,  חשוב  ולכן 

אותם בזה.
אשר  דעתי,  מובנת  לעיל,  האמור  פי  על 
כיון שלא מדובר ח"ו בענין שכל הבריאות 
טעם  כתוספת   - אלא  זה  ואין  בו,  תלוי' 
המאכלים.  בהידור  להפחית  אין  וחיזוק, 
ובטח אפשר למצוא עצות ודרכים אחרות 

את  ולעשות  התאבון,  את  לחזק  כיצד 
הילדים בריאים יותר, לא על חשבון כשרות 

והידור...
)אגרות קודש חלק יח עמוד קט - תרגום(

לא לוותר על הלימוד 
בישיבה

בתמהון גדול קראתי בו, שאינך לומד עוד 
בישיבה, אף שגילך הוא רק 20 שנה, והרי 
מבואר בספרים הקדושים, עד כמה חשוב 
ועל  האדם,  חיי  משך  כל  התורה  לימוד 
את  אין  שעדיין  בשנים  וכמה  כמה  אחת 
עול הפרנסה של משפחה, וכביטוי המשנה 
והשאלה  אימתי,  עכשיו  לא  אם  הידוע, 
כי  זמן,  די  יש  עדיין  הנה  תכלית,  אודות 
יתברך,  בהשם  תלוי'  פרנסה  סוף,  כל  סוף 
שרק הוא הזן את העולם כולו בטובו בחן 
בחסד וברחמים, והוא ברוך הוא ציוה זאת, 
כאשר  וגם  מצות,  ויקיימו  תורה  שילמדו 
מגיע כבר הזמן, ויש להתעסק, הרי די, עד 
החתונה, להתלמד את המקצוע כמה שעות, 

ובזמן הנותר אפשר גם ללמוד בישיבה.
)אגרות קודש חלק יח עמוד צב - תרגום(

משחקי חשיבה גאולתית

המשחק מלך הרגשות

המשחק 'מלך הרגשות', 
משלב באופן נפלא משחק 

אסטרטגי והנאה ברמה 
גבוהה, כלים טיפוליים 

לפיתוח והעצמה של הילד 
באופן חיובי, והכל באווירה 

של שנת 'הקהל'


